Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Holiare
konaného dňa 24. septembra 2021
________________________________________________________________________
Prítomní : Juraj Kürthy- starosta obce
Dionýz Csémi- zástupca starostu, poslanec OZ
Tomáš Inczédi – poslanec OZ
Dezider Szabó – poslanec OZ
Terézia Katonová- poslankyňa OZ
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová- Hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnený: Irena Jassová- poslankyňa OZ
13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare otvoril a viedol starosta obce,
Juraj Kürthy. Privítal prítomných a konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pani Irena Jassová, poslankyňa OZ sa
ospravedlnila, z rodinných dôvodov sa nemohol zúčastniť na zasadnutí.
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ
5. Interpelácia
6. Prerokovanie zámeru predaja pozemku
7. Vyhodnotenie obecného a športového dňa
8. Rozpočtové opatrenie č.3 k rozpočtu na rok 2021
9. Organizovanie dňa dôchodcov
10. Správa HKO o kontrole plnenia úloh obce na úseku oznamovania protispoločenskej
činnosti
11. Informačná správa starostu obce – aktuálne organizačné záležitosti, informácie
12. Diskusia
13. Záver

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pán starosta privítal prítomných a zahájil 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare.
 K programovému bodu č.2 – Schválenie programu zasadnutia, kontrola
uznášaniaschopnosti zasadnutia

Pán starosta konštatoval, že z 5. poslancov OZ sú prítomní 4 poslanci OZ, takže
zasadnutie je uznášaniaschopné. Pani Irena Jassová, poslankyňa OZ sa ospravedlnila, z
rodinných príčin sa nemohol zúčastniť na zasadnutí. Pán starosta oboznámil
prítomných s programom zasadnutia, poslanci navrhovaný program jednohlasne
schválili

 K programovému bodu č. 2- Schválenie programu zasadnutia, kontrola
uznášaniaschopnosti zasadnutia bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 24/2021:

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Schvaľuje
1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce www.holiare.sk dňa. 07.06.2021.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto
-

K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta navrhoval členov do návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Poslanci
podporovali návrh pána starostu a jednohlasne zvolili do funkcie navrhnutých.
-

K programovému bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo
prijaté nasledovné uznesenie č. 25/2021:

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Dionýz Csémi
Tomáš Inczédi
2. Overovateľov zápisnice: Terézia Katonová
Dezider Szabó
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

 K programovému bodu č.4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ
Pán starosta informoval prítomných, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konaného 11. júna 2021 sú splnené, alebo čiastočne splnené :
.
Uznesenie č.16/2021 K programovému bodu č.6 – Predaj nehnuteľností – Predaj
nehnuteľností z majetku obce pre kupujúcich Gejza Kovács a manželka Zuzana Kovácsová
a Jozef Kulacs a manželka Annamária Kulacs- Lőczi sa uskutočnil.
Uznesenie č. 17/2021 K programovému bodu č.7- Schválenie uzatvorenia zmluvy
o prevádzkovaní verejného vodovodu- Zmluva bola podpísaná.
Uznesenie č. 19/2021 K programovému bodu č. 9 – Založenie združenia obcí- Zmluva je
podpísaná.
Uznesenie č.22/2021 K programovému bodu č. č.12 – Iné- Informačná správa starostu obceaktuálne organizačné záležitosti, informácie
Žiadateľka o byt Anikó Feketeová a žiadatelia o byt Alfréd Nagy a Alžbeta Nagyová boli
zaradené do zoznamu uchádzačov o byt.
Podujatie Javisko kultúry Holiare- Folkfest bolo usporiadané 24. júla 2021.
Zmluva o poskytovaní služieb- komplexné informačno-technické služby vrátane služieb
súvisiacich s údržbou a servisom kamerového systému- so spoločnosťou IP HOME Slovakia
s.r.o. so sídlom Hlavná 46/20, 929 01 Dunajská Streda IČO 50050648 bola uzavretá
K programovému bodu č.4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ bolo prijaté
nasledovné uznesenie č. 26/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 12. zasadnutia OZ.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto
 K programovému bodu č.5 – Interpelácia
V programovom bode interpelácia sa nikto neprihlásil na pripomienku.

K programovému bodu č.5 – Interpelácia bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 27/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1.

V programovom bode interpelácia sa nikto neprihlásil na pripomienku.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

 K programovému bodu č.6 – Prerokovanie zámeru predaja pozemku
Pán starosta informoval poslancov OZ o záujem odkúpenia parcely z majetku obce.
Oboznámil zastupiteľstvu že o ktorú parcelu sa jedná. Po prerokovaní poslanci schválili
zámer predaja dotknutej parcely.

 K programovému bodu č.6 – Prerokovanie zámeru predaja pozemku
- bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 28/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare

A. Berie na vedomie
Správu pána starostu o záujem odkúpenia parcely z majetku obce.

B. Schvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo v Holiaroch schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zámer predaja a to spôsobom priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a odst.8 písm. e/ zák.č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to :
novovytvorenú CKN parcelu č.133/7 vo výmere 142 m2 vedenú ako ostatná plocha vedenú
na LV č. 318 pre obec Holiare, katastrálne územie Dolné Holiare z vlastníctva obce Holiare

za cenu najmenej vo výške 190 -€.- t.j. 1,33.-€/m2. Novovytvorená CKN parcela č. 133/7
bola vytvorená Geometrickým plánom oddelením z pôvodnej CKN parcely č. 133/1 vo
výmere 1809 m2 vedenej na LV č. 318 ako ostatná plocha.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

K programovému bodu č.7 – Vyhodnotenie obecného a športového dňa
Pán starosta informoval poslancov OZ, že usporiadané podujatia- obecný a športový deň podľa
spätných informácií boli úspešné. Vyhodnotil podujatia aj z finančnej stránky. Poslanci pozorne
vypočuli vyhodnotenie pána starostu a brali na vedomie.
K programovému bodu č.7 - Vyhodnotenie obecného a športového dňa bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 29/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie obecného a športového dňa, ktoré boli usporiadané 24. júla 2021 a 4.
septembra 2021.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto
 K programovému bodu č.8 – Rozpočtové opatrenie č. 3 k rozpočtu na rok
2021
Pán starosta predložil pre OZ rozpočtové opatrenie č. 3 k rozpočtu na rok 2021, ktoré poslanci
dôkladne prejednali . Dokument je priložený k zápisnici.
 K programovému bodu č.8- Rozpočtové opatrenie č. 3 k rozpočtu na rok 2021
bolo prijaté nasledovné uznesenie č.30/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3 k rozpočtu na rok 2021.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.9 – Organizovanie dňa dôchodcov
Pán starosta informoval poslancov o podmienkach organizovania dňa dôchodcov kvôli
pandémickej situácie. Poslanci podporovali návrh pána starostu na organizovanie podujatia
podľa platných hygienických opatrení.
K programovému bodu č.9 – Organizovanie dňa dôchodcov bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 31/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1.

Správu pána starostu o podmienkach organizovania dňa dôchodcov.

B. Schvaľuje
1. Organizovanie dňa dôchodcov v mesiaci október 2021 podľa platných hygienických
opatrení.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.10- Správa HKO o kontrole plnenia úloh obce na úseku
oznamovania protispoločenskej ćinnosti
Pani HKO JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová predložila pred OZ výsledok kontroly vykonanej
ohľadom plnenia úloh obce na úseku protispoločenskej činnosti . Poslanci pozorne vypočuli
správu HKO a brali na vedomie.
K programovému bodu č.10 – Správa HKO o kontrole plnenia úloh obce na úseku
oznamovania protispoločenskej činnosti
bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 32/2021.

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Správu z vykonanej kontroly plnenia úloh obce na úseku protispoločenskej činnosti.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.11
organizačné záležitosti, informácie

– Informačná správa starostu obce- aktuálne

Pán starosta informoval zastupiteľstvo o podaných žiadostiach o NFP.
Potom pán starosta informoval OZ o chystaných žiadostiach o NFP na zateplenie budovy
obecného domu. Poslanci návrh podporovali.
Pán starosta predložil pred OZ informáciu o podanej žiadosti od spoločnosti Slovakia Tip na
vydanie súhlasu na umiestnenie stávkovej kancelárie v Pohostinstve Texas. Poslanci nemali
námietky proti vydaniu súhlasu.
Potom pán starosta predložil pred OZ informáciu o oznámení- ponuky od občianskeho
združenia Občianska stráž Slovenskej republiky, ktorá ponúkala možnosť spolupráce s obcou.
Poslanci nepodporovali návrh na spoluprácu.
Pán starosta informoval zastupiteľstvo o vyriešení situácie okolo pána Františka Szabóa.
K programovému bodu č.11 – Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné
záležitosti, informácie bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 33/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Správu pána starostu o stave podaných žiadostí o NFP.
2. Správu pána starostu o chystaných žiadostiach o NFP.
3. Správu pána starostu o podanej žiadosti od firmy Slovakia Tip o vydanie súhlasu na
umiestnenie stávkovej kancelárie.
4. Správu pána starostu o oznámení- ponuky od spoločnosti Občianska stráž Slovenskej
republiky.
5. Správu pána starostu o vyriešení situácie okolo pána Františka Szabóa.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, , Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.12- Diskusia
Pán starosta otvoril diskusiu podľa ďalšieho programového bodu. Do diskusie sa prihlásil pán
poslanec Dionýz Csémi. Informoval OZ o situácii vzniknutej kvôli premávke ťažkých strojov
v majetku PD Sokolce na ulici Blatná. Cesta je už v zlom stave, sú na ňom diery a ťažké
mechanizmy spôsobujú prach, alebo v mokrom počasí je na cestu nanesené blato. Navrhoval,
aby bolo začaté rokovanie s vedením PD Sokolce, aby premávali so svojimi strojmi poľnou
cestou smerom na ich hospodársky dvor.
K programovému bodu č.12 – Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné
záležitosti, informácie bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 34/2021

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Dionýz Csémi. Podľa jeho slov PD Sokolce so svojimi
ťažkými strojmi premáva na ulici Blatná a tým zaťažuje život obyvateľom žijúcich v ulici.
Cesta kvôli tomu je už v nevyhovujúcom stave, sú tam veľké diery. Navrhoval rokovanie
s vedením PD Sokolce, aby používali inú poľnú cestu smerom na ich hospodársky dvor.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4, Dionýz Csémi, Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Terézia Katonová
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.13 – Záver
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval každému za účasť .
Každému poďakoval za predvedenú prácu, poprial každému pevné zdravie v ťažkých časoch
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Monika Újlaki

V Holiaroch, dňa 29. septembra 2021

Juraj Kürthy, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Terézia Katonová, v.r. ..........................................
Dezider Szabó, v.r.

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

