Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Holiare
konaného dňa 10. júna 2022
________________________________________________________________________
Prítomní : Juraj Kürthy- starosta obce
Tomáš Inczédi – poslanec OZ
Dezider Szabó – poslanec OZ
Irena Jassová- poslankyňa OZ
Terézia Katonová- poslankyňa OZ
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová- Hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnený: Dionýz Csémi zástupca starostu, poslanec OZ
16. 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. Pán Dionýz Csémi, poslanec OZ sa ospravedlnil,
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 15. zasadnutia OZ
5. Interpelácia
6. Posúdenie žiadostí
7. Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022
8. Správa HKO obce
9. Záverečný účet Obce Holiare za rok 2021
10. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie a vytvorenie volebného obvodu
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie
12. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie
13. Diskusia
14. Záver

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pán starosta privítal prítomných a zahájil 16. 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. 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. 11/2022:

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. 06.06.2022.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, 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. 12/2022:

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Terézia Katonová
Dezider Szabó
Irena Jassová
2. Overovateľov zápisnice: Irena Jassová
Tomáš Inczédi
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4(Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)

Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

 K programovému bodu č.4 – Vyhodnotenie plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ
Pán starosta informoval prítomných, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konaného 11. marca 2022 sú splnené, alebo čiastočne splnené .
Uznesenie č.6/2022 K programovému bodu č.6 – K programovému bodu č.7 - Schválenie predaja

pozemkov
– Predaj parciel bol realizovaný. Kupujúci uhradili kúpnu cenu pozemkov, kúpnopredajné
zmluvy boli zapísané do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 9/2022 K programovému bodu č.10 - Informačná správa starostu obce- aktuálne
organizačné záležitosti, informácie
Organizovanie dňa obce- bude témou dnešného rokovania.
Organizovanie športového dňa- bude témou dnešného rokovania.
Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky pána starostu sa uskutočnilo.
Iné termínované uznesenia neboli schválené na predchádzajúcom zasadnutí.

K programovému bodu č.4 - Vyhodnotenie plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ bolo prijaté
nasledovné uznesenie č. 13/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 15. zasadnutia OZ.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, 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. 14/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie

1. V programovom bode interpelácia sa neprihlásil nikto.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.6 – Posúdenie žiadostí
Pán starosta informoval poslancov OZ , že boli evidované žiadosti o prenájom obecných
nájomných bytov. Po preskúmaní žiadostí OZ zaradilo žiadostí do zoznamu uchádzačov
o byt, nakoľko momentálne všetky nájomné byty sú obsadené.
OZ prerokovalo žiadosť miestnej organizácie Csemadok, ktorá žiadala o poskytnutie
dotácie na zorganizovanie podujatia „Deň detí v Holiaroch“. Poskytnutie dotácie
členovia OZ jednohlasne podporovali.

K programovému bodu č.6 – Posúdenie žiadostí bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 15/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Informáciu pána starostu o podaných žiadostiach.

B. Schvaľuje
1. Žiadosť pána Ľudovíta Gallu o prenájom obecného nájomného bytu s tým, že žiadosť
bude zaradená do zoznamu uchádzačov o byt.
2. Žiadosť pani Silvie Horváthovej o prenájom obecného nájomného bytu s tým, že žiadosť
bude zaradená do zoznamu uchádzačov o byt.
3. Žiadosť miestnej organizácie Csemadok o poskytnutie dotácie na zorganizovanie podujatia
„Deň detí v Holiaroch“.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.7 – Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022

Pán starosta predložil pre OZ rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022, ktoré poslanci
dôkladne prejednali . Dokument je priložený k zápisnici.
K programovému bodu č.7 - Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022 bolo prijaté
nasledovné uznesenie č. 16/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.8 – Plán kontrolnej činnosti HK Obce Holiare na 2.
polrok 2022
Pani HK Obce JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová predložila pred OZ plán kontrolnej činnosti
HK Obce na 2. polrok 2022 . Poslanci správu HKO pozorne vypočuli a brali na vedomie.

-K programovému bodu č.8- Plán kontrolnej činnosti HK Obce Holiare na 2. polrok 2022
bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 17/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Holiare na obdobie júl- december 2022
podľa predloženého návrhu.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č. 9 – Záverečný účet Obce Holiare za rok 2021
Pán starosta predložil pre OZ Záverečný účet Obce Holiare za rok 2022, ktoré poslanci
dôkladne prejednali . Potom pani HK Obce Holiare predložila pred OZ svoje stanovisko
k záverečnému účtu . Poslanci OZ stanovisko HK brali na vedomie. Dokumenty sú priložené
k zápisnici.
K programovému bodu č.9 – Záverečný účet Obce Holiare za rok 2021 bolo prijaté
nasledovné uznesenie č. 18/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko HKO k návrhu Záverečnému účtu Obce Holiare a rozpočtovému hospodáreniu
za rok 2021

B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Holiare za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 50805,12 € 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 39 564,77 € na vykrytie schodku finančných operácií a vo výške
11 240,35 € na tvorbu rezervného fondu obce.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.10- Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné
obdobie a vytvorenie volebného obvodu
Pán starosta informoval členov OZ o Rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z.z. Informoval členov OZ, že treba určiť
počet poslancov, a treba vytvoriť volebný obvod v obci. Podľa zákona počet poslancov
v obciach do 500 obyvateľov môže byť v počte 3-5. Po prediskutovaní členovia OZ

podporovali, aby v ďalšom období počet poslancov obci bolo 5 a v obci vytvoria jeden
volebný obvod.
K programovému bodu č.10 – Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie
a vytvorenie volebného obvodu bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 19/2022.

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
pod č. 209/2022 Z.z.

B. Určuje
1.

V zmysle ustanovenia § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v nadväznosti
na ustanovenie § 11 ods.3 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení volebný
obvod a počty poslancov v ňom pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú
konať 29. októbra 2022, a to nasledovne:
volebný obvod č. 1 – časti k.ú. Dolné Holiare a k.ú. Horné Holiare - 5 poslancov.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

-K programovému bodu č.11 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce
volebné obdobie

Pán starosta informoval zastupiteľstvo, že rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce
obdobie určuje OZ. Po prejednaní OZ rozhodlo, že rozsah výkonu starostu obce Holiare na
celé nasledujúce funkčné obdobie určuje v rozsahu 100 %.

K programovému bodu č.11 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce
volebné obdobie bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 20/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Určuje
1.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
rozsah výkonu starostu obce Holiare na celé nasledujúce funkčné obdobie v rozsahu 100
%.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

- K programovému bodu č. 12- Informačná správa starostu obce- aktuálne
organizačné záležitosti, informácie

Pán starosta informoval OZ o úspešnosti podanej ŽoNFP na vybudovanie krytej obradnej
plochy na miestnom cintoríne pred domom smútku. Začatie realizácie bude prejednané po
podpísaní zmluvy o NFP.
Pán starosta podal svoje majetkové priznanie za rok 2021 pred komisiu ochrany verejného
záujmu pri OZ Holiare na kontrolu. Po prekontrolovaní majetkového priznania pána starostu
za rok 2021 bola prečítaná správa o kontrole, ktorú OZ bralo na vedomie.
Pán starosta informoval zastupiteľstvo o upozornení od pána Ing. Daniela Sameca o vzniku
nelegálnej skládky BRO v obci. Nakoľko zistená skládka sa nachádza na súkromnom
pozemku, informoval zastupiteľstvo, že majiteľ pozemku bol upozornený na skládku a bol
vyzvaný na riešenie vzniknutej situácie.
Pán starosta upozornil členov OZ, že sa blíži dátum obecného dňa, preto je potrebné, aby boli
rozdelené úlohy pri zorganizovaní podujatia. Po dôkladnom prejednaní úlohy boli rozdelené,
aby podujatie mohlo byť organizované čo najlepšie.
K programovému bodu č.12 – Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné
záležitosti, informácie bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 21/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
A. Berie na vedomie
1. Informáciu pána starostu o schválení ŽoNFP v hodnote 18 035 € na vybudovanie krytej
obradnej plochy na miestnom cintoríne.
2. Správu komisie ochrany verejného záujmu pri OZ Holiare o preverení – kontrole

majetkového priznania pána starostu obce za rok 2021.
3. Informáciu pána starostu o upozornení od pána Ing. Daniela Sameca na vznik nelegálnej
skládky v obci.
4. Informáciu pána starostu o rozdelení úloh pri organizovaní Obecného dňa.
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

- K programovému bodu č. 13- Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov OZ.
K programovému bodu č.13 – diskusia bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 22/2022

Obecné zastupiteľstvo Holiare
Berie na vedomie:
1. Do diskusie sa nikto neprihlásil na pripomienku.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5
Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4
Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

- K programovému bodu č. 14- Záver

Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval každému za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Monika Újlaki

V Holiaroch, dňa 10. júna 2022

Juraj Kürthy, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Irena Jassová, v.r. ..........................................
Tomáš Inczédi, v.r.

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

