Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša,
konaného dňa 6.12.2018
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Poslanci :

Karol Ferencz, starosta obce
Š. Kováč, R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi, D. Selecká,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.,
Neprítomní :
Ing. Gabriela Fábiánová, hl. kontrolórka obce, Ing. P. Mrva
Ďalší prítomní: Iveta Makovinyiová, zam. obce
Henrieta Babicová, ekonómka obce
Verejnosť:

L. Kolesár, J. Vilhan, E. Vilhanová

PROGRAM
1. Privítanie
2. Sľub starostu
3. Sľub poslancov
4. Určenie zástupcu starostu
5. Určenie náhradného sobášiaceho
6. Určenie platu starostu
7. Určenie platu poslancov a zástupcu starostu
8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu
9. Projekt zníženia energetickej náročnosti obecného úradu, ZŠ a MŠ
10. VZN o miestnych daniach
11. Schválenie rozpočtu na rok 2019
12. Ustanovenie režijných nákladov pre ZŠ, MŠ
13. Rôzne
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril Karol Ferencz, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zaželal príjemné rokovanie.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Mrva
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov:
Doplnenie programu
14. Plynofikácia Krutkovej osady
15. Úprava rpzpočtu

-
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Obecné zastupiteľstvo Obce Holiša
Schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Privítanie
2. Sľub starostu
3. Sľub poslancov
4. Určenie zástupcu starostu
5. Určenie náhradného sobášiaceho
6. Určenie platu starostu
7. Určenie platu poslancov a zástupcu starostu
8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu
9. Projekt zníženia energetickej náročnosti obecného úradu, ZŠ a MŠ
10. VZN o miestnych daniach
11. Schválenie rozpočtu na rok 2019
12. Ustanovenie režijných nákladov pre ZŠ, MŠ
13. Rôzne
14. Plynofikácia Krutkovej osady
15. Úprava rozpočtu

K bodu č. 2 Sľub starostu

Novozvolený starosta obce Karol Ferencz zložil sľub starostu a viedol ďalej
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu starostu obce.

-
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K bodu č. 3 Zloženie sľubu poslancov

Poslanci obecného zastupiteľstva okrem Ing. Pavla Mrvu zložili sľub poslancov
Starosta obce Karol Ferencz vyjadril svoju spokojnosť prácou obecného zastupiteľstva.
Zloženie obecného zastupiteľstva zostáva nemenené až na jedného poslanca, novým členom
je Peter Selecký. Praje poslancom príjemnú atmosféru na zasadnutiach, veľa pozitívneho
myslenia a úspešné rozhodovanie.

K bodu č. 4 Určenie zástupcu starostu

Starosta obce Karol Ferencz navrhol na funkciu zástupcu starostu zvoliť Mgr.
Radomíra Hrivňáka. Kto je za chválenie zástupcu starostu v osobe Mgr. Radomíra Hrovňáka,
pýtal sa starosta obce.
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , A. Zsélyi, P. Selecký ,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 1 Mgr. R. Hrivňák

K bodu č. 5 Určenie náhradného sobášiaceho
Starosta obce Karol Ferencz navrhol zvoliť za náhradného sobášiaceho:
- Adriána Zsélyiho, ako 1. náhradný sobášiaci
- Petra Seleckého, ako 2. náhradný sobášiaci
Kto je za schválenie menovaných poslancov, pýtal sa poslancov OZ starosta obce.
Hlasovanie:

za: 4 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr.,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 2 A. Zsélyi, P. Selecký

-
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K bodu č. 6 Určenie platu starostu
1.12.2018 sa mení plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest , v našom prípade koeficient podľa
počtu obyvateľov obce je 1,86 , odmenu navrhuje starosta obce vo výške 26%, najviac môže
byť 60 %. Navrhuje ponechať mzdu na doterajšej úrovni, nežiada zvýšenie platu, nakoľko sa
od 1.1.2019 budú zvyšovať platy všetkých zamestnancov verejnej správy, čím budú vyššie
náklady na mzdách.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zvýšiť odmenu starostu na 30 %.
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., P. Selecký
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi,

K bodu č. 7 Určenie platu zástupcu a poslancov OZ
Starosta obce Karol Ferencz navrhol ponechať odmenu pre zástupcu starostu ako aj
poslancov OZ tak ako to bolo v predchádzajúcom období, pre zástupcu starostu 50 eur hrubej
mzdy, pre poslancov za každé zasadnutie 10 eur čistej mzdy.
Kto je za schválenie platu zástupcu starostu a poslancov OZ podľa návrhu, pýtal sa starosta
obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že zostatok nevyčerpanej
dovolenky starostu činí 54 dní. Dovolenka z predchádzajúceho volebného obdobia sa
neprenáša. Zákon káže preplatiť nevyčerpanú dovolenku, nakoľko je to značná finančná
čiastka starosta navrhuje preplatiť 10 dní nevyčerpanej dovolenky.
Poslanci OZ schválili preplatiť 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostovi obce.
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

-
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K bodu č. 9 Projekt zníženie energetickej náročnosti obecného úradu, školy a materskej
školy
Obec Holiša sa môže uchádzať o dotáciu na vybudovanie čepelných čerpadiel,
pokračoval starosta obce. Teplá voda by sa využívala na kúrenie v budovách obecného úradu,
základnej školy, materskej školy. Voda v systéme je poháňaná elektrinou. Zavedenie novej
technológie by znamenalo anulovanie plynu na vykurovanie, dosiahli by sme tým šetrenie
energetickej náročnosti vo verejných budovách. Kto je za to, aby sa začalo rokovanie v danej
téme so schválením finančných prostriedkov 5% z vlastných zdrojov obce, pýtal sa starosta
obce poslancov OZ.
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

Poslanec Mgr. Hrivňák navrhol pozvať na zasadnutie OZ odborníka, aby nám vysvetlil
podrobnejšie, ako to bude v praxi vyzerať.
K bodu č. 10 VZN o miestnych daniach
Návrh VZN o miestnych daniach bol vyvesený na úradnej tabuli 21.11.2018,
pokračoval starosta obce. Miestne dane sme nezvyšovali od roku 2009. Obecné zastupiteľstvo
schválilo VZN č.2/2018 s účinnosťou od 1.1.2019.
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký
proti :
0
zdržal sa: 1 Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

K bodu č. 11 Schválenie rozpočtu na rok 2019
Rozpočet na roky 2019-2021 predkladala H. Babicová. Návrh rozpočtu bol
v dostatočnom predstihu predložení poslancom OZ na preštudovanie. Rozpočet je
vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Holiša na rok 2019
a plánovaný rozpočet na roky 2020, 2021 predkladal starosta obce. Hl. kontrolórka obce
doporučuje schváliť rozpočet obce Holiša. Kto je za schválenie rozpočtu na roky 2019-2021,
pýtal sa starosta obce Karol Ferencz ? Rozpočet a stanovisko hl. kontr. je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr.,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 1 A. Zsélyi

P. Selecký ,

-
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K bodu č. 12 Ustanovenie režijných nákladov pre MŠ, ZŠ

Vedúca ŠJ Miriam Galdíková navrhuje určiť režijné náklady pre žiakov MŠ, ZŠ vo
výške 0,10 centov na každý deň, oznámil starosta obce poslancom OZ. Režijné náklady sa
použijú na obnovenie spotrebného materiálu ŠJ. Určenie režijných nákladov by spôsobilo
zvýšenie na stravnom na 1 žiaka cca 2 eurá mesačne. Kto je za určenie režijných nákladov pre
žiakov MŠ a ZŠ, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz?
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 13 Rôzne

Starosta obce Karol Ferencz predložil poslancom OZ Komunitný plán obce Holiša,
ktorý bo spracovaný v tomto roku , pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah
sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikáciám našej obce a potrebám našich občanov.
Kto je za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Holiša na roky 2019-2023,
pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký , Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

Vianočná kapustnica sa usporiada dňa 8.12.2018, pokračoval starosta obce. Variť sa budú 2
kotle kapustnice, l kotol vareného vína a l kotol čaju. Zraz bude okolo 11,00 hod. pred
obecným úradom.
Projekt na vykurovanie skleníkov bol úspešný, získali sme 15.000,00 eur, zmluva je už
podpísaná. Víťazom verejného obstarávania je spol. N-Gal s.r.o. Holiša. Podlahové kúrenie
má životnosť cca 10-15 rokov.
Zmluva na hasičskú zbrojnicu 2. etapa došla dnes , získali sme ďalších 30.000,00 eur, do
konca decembra by sa mala dokončiť strecha, dodal starosta obce.
Chodníky sú skoro dokončené.
Poslanec A. Zsélyi poznamenal, že chodníky , ktoré boli rekonštruované v 1. etape v roku
2014 sa rozpadávajú, praská asfalt, treba vykonať nápravu.
Pokračuje sa ďalej v projekte Vodovod, bola vykonaná tlaková skúška, dopadla dobre,
oznámil starosta obce poslancom.

-
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Poslanec Š. Kováč má dotaz, či by sa mohli vymeniť okná na Pošte, je to budova vo
vlastníctve obce. Výmenou okien by sa zlepšil vzhľad budovy a hlavne vylepšilo pracovné
prostredie zamestnancov.
Starosta obce odpovedal, že požiada o vypracovanie cenovej ponuky.
PaedDr. Csaba Nagy Mgr. dodal, že výmena 1 okna stojí cca 200,00 eur.
Mgr. R. Hrivňák tlmočil požiadavku obyvateľov Krutkovej Osady, že by chceli mať
informačnú tabuľu, aby vedeli o dianí v obci, ďalej zlepšiť informovanosť cez miestny
rozhlas.
Poslanec A. Zsélyi tlmočil otázky obyvateľov na adresu služobných áut. Koľko máme
služobných vozidiel, prečo sa používajú na osobné účely, prečo sa nálepka s erbom obce raz
nalepí potom zas odstráni.
Starosta obce odpovedal, že zamestnanci obce sú zamestnancami aj cez víkend, hocičo sa
udeje cez víkend je treba konať, vyžaduje si to, aby sme boli mobilný. Z troch služobných áut
plánujeme 1 predať, čo bude prínosom pre obec.

K bodu č. 14 Plynofikácia Krutkovej osady
P. Vilhan bol povereným zástupcom obyvateľov Krutkovej osady v konaní vybavenia
plynofikácie Krutkovej osady. Podrobnejšie informácie by vedel dať p. Dóža, ktorý pre
rodinné záležitosti sa nevedel dostaviť, povedal poslancom p. Vilhan. Videl projektovú
dokumentáciu, ktorá je vo výške 48.000,00 eur. Plynofikácia by prechádzala cez pozemky p.
Krutkovej, p. Vilhanovej a ďalších dlhá cez 1000 metrov. Poďakoval za doterajšiu pomoc
a ochotu zo strany obce.
Starosta obce vyjadril podporu zo strany obce aj naďalej, je to aj náš záujem, aby sa naši
obyvatelia cítili vo svojich obydliach komfortne.
K bodu č. 15 Úprava rozpočtu

Úpravu rozpočtu predkladala Henrieta Babicová, ek. obce, je prílohou zápisnice.
Kto je za schválenie úpravy rozpočtu č. 2/2018, pýtal sa starosta obce Karol Ferencz.

Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

-
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Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil riadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod.
Zapísal/(a): Iveta Makovinyiová

....................................................
Karol Ferencz, starosta obce
Overovatelia: A. Zsélyi, Š. Kováč

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

Uznesenie č. 14/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 15/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, berie na vedomie
výsledky komunálnych volieb a sľub starostu
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 16/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 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
určenie zástupcu starostu v osobe Mgr. R. Hrivňáka
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 17/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.5
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
určenie náhradného sobášiaceho
- 1. náhradný sobášiaci Adrián Zsélyi
- 2. náhradný sobášiaci Peter Selecký
Hlasovanie:

za: 4 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr.,
Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 2 P. Selecký, A. Zsélyi

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 18/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.6
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
a, schvaľuje
plat starostu podľa zákona s odmenou vo výške 30 %
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr.,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 1 S. Zsélyi

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 19/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.7
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi
Mgr. Csaba Nagy PaedDr, P. Selecký

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 20/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.8
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. . 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.

a, schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 15 dní
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 21/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.9
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
začatie rokovania vo veci projektu o zníženie energetickej náročnosti pre obecný
úrad, MŠ A ZŠ so spolufinancovaním 5% z vlastných zdrojov obce
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 22/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.10
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
VZN o miestnych daniach č. 2/2018 s účinnosťou od 1.1.2019
Hlasovanie:

za: 5 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký,
proti :
0
zdržal sa: 1 Mgr. Csaba Nagy PaedDr.

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

-
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Uznesenie č. 23/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.11
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z..n.p.
čl. 9 odst. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
a, schvaľuje
rozpočet obce na rok 2019 a plánovaný rozpočet na roky 2020,2021
b, berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 24/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č.12
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
režijné náklady na strave vo výške 0,10 eur na 1 žiaka na každý deň v MŠ,ZŠ
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PaedDr.
proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018
......................................................................

......................................................
Karol Ferencz, starosta obce
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Uznesenie č. 25/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p.
a, schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb obce Holiša na roky 2019-2023
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PhdDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

Uznesenie č. 26/2018
z riadneho rokovania OZ Obce Holiša zo dňa 6.12.2018 k bodu č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Holiši v súlade s § 14 zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách
a, schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 2/2018
Hlasovanie:

za: 6 Š. Kováč, D. Selecká, , R. Hrivňák Mgr., A. Zsélyi,
P. Selecký, Mgr. Csaba Nagy PhdDr.

proti :
0
zdržal sa: 0

V Holiši, dňa 14.12.2018

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

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

