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Z8/2020
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice 
konaného dňa 01.10.2020   

___________________________________________________________________________

Prítomní: Bc. František Rácz, starosta obce,
Poslanci : Eva Albertová,Geza Berki,Ing.Štefan Csank, Ladislav Kökény, Jozef Mede,                                  
Neprítomní: Gabriel Balog a Tímea Nováková sa ospravedlnili,           
Ďalší prítomní: Ladislav Kisfaludi-hlavný kontrolór obce,Ondrej Babík-projektant,
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia :

1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.09.2020
4. Prerokovanie projektu MŠ
5. Návrh na odpredaj obecného pozemku na parcele CKN 414/2 pre Ľudovíta Radicsa, 

bytom Hostice č.202
6. Žiadosť o odpredaj pozemku LV č.1,registra C 636/4,vo výmere 749 m2
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia

Rokovanie OZ otvoril František Rácz, starosta obce a privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5 / päť / OZ je uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Starosta obce vymenoval zapisovateľa a určil overovateľov zápisnice.Starosta prečítal návrh 
programu,Jozef Mede dal pozmeňujúci návrh,aby ako bod č.7 zaradili Návrh na zámenu 
obecných pozemkov so Zagro s.r.o..Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia.

Uznesenie č.45/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje 
Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva s jednou zmenou,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Ing.Štefan Csank,Ladislav Kökény,
zapisovateľa: Jozef Mede,
c.,konštatuje, 
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa  prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 
5 / päť /  poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu č. 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.09.2020

Zapisovateľ zápisnice prečítal plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.09.2020.

Uznesenie č.46/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.09.2020.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

K bodu 4. Prerokovanie projektu MŠ

Projektant Ondrej Babík informoval poslancov,že v prvom kole verejného obstarávania na 
výstavbu MŠ ani jeden z uchádzačov neuspel a je veľká pravdebodobnosť,že celkové 
výdavky na realizáciu projektu vo výške 386 460 € nebudú postačujúce.Projektový 
manažment navrhuje,aby obecné zastupiteľstvo sa zaviazal,že prípadné cca.9% navýšenie 
vlastných zdrojov financovania bude akceptovať.

Uznesenie č.47/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje,
 zabezpečenie 9%-ného navýšenie vlastných zdrojov financovania oprávnených výdavkov  na 
realizáciu projektu výstavby MŠ.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

K bodu 5. Návrh na odpredaj obecného pozemku pre Ľudovíta Radicsa,bytom Hostice 
č.202
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Starosta obce predkladal návrh na odpredaj obecného pozemku pre žiadateľa Ľudovíta 
Radicsa,bytom Hostice č.202 z dôvodu  vybudovania vodnovodnej prípojky na obecnom 
pozemku,ktorý je zároveň aj stavebným pozemkom.Jedná sa o odpredaj časti stavebného 
pozemku na parcelnom č.414/2 vo výmere 2 m2.

Uznesenie č.48/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok C-KN 414/2, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 600 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva 
číslo 1, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
b)  že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics plánuje na časti / 2 m2 / uvedeného pozemku vybudovať 
vodovodnú prípojku,  
d)  že nie je v záujme obce túto časť nehnuteľnosti spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie 
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.

b., r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice 
prípady hodné osobitného zreteľapodľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b)  tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to časti nehnuteľnosti - pozemku 
CKN 414/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 600 m2, vedenom Okresným úradom 
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na 
základe listu vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- 2 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 
1m2, spolu za 1,66 € slovom ( jedno euro a šesťdesiašesť centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra a geometrické práce na vytýčenie pozemku bude znášať 
kupujúci.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,

Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

K bodu 6.  Žiadosť o odpredaj pozemku LV č.1,registra C 636/4,vo výmere 749 m2

Starosta obce prečítal žiadosť Tomáša Czeneho,bytom Hostice č.117 o odpredaj obecného 
pozemku vedeného na liste vlastníctva č.1,parcely registra „C“č.636/4 vo výmere 749 m2 ako 
trvalý trávny porast.
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Uznesenie č.49/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok CKN 636/4, druh pozemku-trvalý távny porast, výmera 749 
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastník 
– Obec Hostice, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti , je svojou  výmerou (749 m2) málo 
významný majetok obce, 
b)  že túto nehnuteľnosť už dlhé roky využíva ako parkovisko pre svoje autobusy a cisterny 
oproti bývajúci Tomáš Czene,bytom Hostice č.d.117,
c) že žiadateľ Tomáš Czene plánuje na uvedenom pozemku vytvoriťoplotené parkovisko pre 
svoje autobusy, 
d)  že nie je v záujme obce túto nehnuteľnosť spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie 
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.

b., r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice 
prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b)  tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku CKN 
636/4,trvalé trávna porasty vo výmere 749 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej 
Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu 
vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 1m2, spolu 
za 621,67 € slovom ( šesťstodvadsaťjedna euro a šesťdesiatsedem centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra  bude znášať kupujúci.

c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

K bodu 7.  Návrh na zámenu obecných pozemkov

Poslanec OZ Jozef Mede  navrhol znovu otvoriť pôvodný návrh na zámenu pozemkov medzi 
obcou a firmou Zagro s.r.o.,ktorá bolo prerokované a neprijaté na minulom zasadnutí 
OZ.Jozef Mede a Ing.Štefan Csank si zmenili svoj názor na túto tému a zahlasovali za prijatie 
tohto návrhu.

Uznesenie č.50/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
A.,schvaľuje
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zámer zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných 
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa,

Obec 
Hostice

Zagro 
s.r.o.

Č.listu 
vlast.

Č.parcely Výmera 
m2

Druh
pozemku

Č.listu 
vlast.

Č.parcely Výmera 
m2

Druh
pozemku

831 E 470/103 4 Zast.p.n. 636 E 1700/2 510 TTP
831 E 470/403 18,5 Zast.p.n. 558 E  1702/2 606 TTP
750 E 456/103 4 OP 558 E1698/203 511 TTP
750 E 456/303 97 OP 558 E 1698/202 514 TTP
750 E 456/403 266 OP 636 E 1698/205 191 TTP
859 E 

2504/102
733 Zast.p.n. 558 E 1698/201 518 TTP

1 E 458/101 36 OP 558 E 1702/3 234 TTP
1 E 458/301 218 OP
1 E 466/2 1271 OP

B.,konštatuje,že
a)  plánuje na pozemkoch,ktoré sú predmetom zámeny vybudovať futbalové ihrisko, 
b)  že nie je v záujme obce spravovať nehnuteľnosti,ktoré sú predmetom zámeny.

C.,poveruje 
starostu obce pripraviť podklady k realizácií schváleného zámeru zámeny nehnuteľnosti 
podľa bodu A.,na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Gejza Berki,Ing.Štefan Csank,

 Jozef Mede, Ladislav Kökény,                                                                                                                                                                           
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

K bodu 8. Rôzne

Starosta obce predkladal návrh na zrušenie dňa dôchodcov z dôvodu pandémie Covid-19 
a následne navrhol poskytnutie nákupných poukážok pre každého dôchodcu obce vo výške
 20 € .

Uznesenie č.51/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
A.,schvaľuje
financovanie nákupných poukážok pre dôchodcov obce ktorí dovršili vek 60 rokov,vo výške 
20 €/osobu.
B.,schvaľuje
obdarovanie dôchodcov obce nad 80 rokov každých päť rokov/ 85,90,95 ročných atď./.

Hlasovanie:
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Za: 5  Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

Občania obce Gizela Berkiová a Aladár Berki sa presťahovali do sociálneho bytu č.249/1,ku 
svojím vnukom a majú problém s kúrením.Starosta obce upozorní ich vnuka Márió Berki,aby 
pre svojích starších rodičov povolil kúrenie v kachli.
Starosta obce informoval poslancov,že v dohľadnej dobe bude vypísané verejné obstarávanie 
na rekonštrukciu vyhoreného sociálneho bytu. 
Poslanec jozef Mede tľmočil sťažnosť Evy Albertovej,bytom Hostice č.181 kvôli znečistenie 
prostredia na okolí činžiaku so splaškovou vodou.

K bodu 9. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 hod.                    
Zapísal/(a): Jozef Mede   ........................................                                           
                                                   
Overovatelia:  Ing.Štefan Csank         .............................................

                      Ladislav Kökény                ........................................

                                          ................................................
                                         Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.45/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje 
Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Ing.Štefan Csank,Ladislav Kökény,
zapisovateľa: Jozef Mede,
c.,konštatuje, 
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa  prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 
5 / päť /  poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 01.10.2020                              
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.46/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.09.2020.

Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 01.10.2020                              
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.47/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
 zabezpečenie 9%-ného navýšenie vlastných zdrojov financovania oprávnených výdavkov  na 
realizáciu projektu výstavby MŠ.

Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 01.10.2020                              
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.48/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok C-KN 414/2, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 600 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva 
číslo 1, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
b)  že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics plánuje na časti / 2 m2 / uvedeného pozemku vybudovať 
vodovodnú prípojku,  
d)  že nie je v záujme obce túto časť nehnuteľnosti spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie 
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.

b., r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice 
prípady hodné osobitného zreteľapodľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b)  tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to časti nehnuteľnosti - pozemku 
CKN 414/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 600 m2, vedenom Okresným úradom 
v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na 
základe listu vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- 2 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 
1m2, spolu za 1,66 € slovom ( jedno euro a šesťdesiašesť centov),
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- náklady vkladu zápisu do katastra a geometrické práce na vytýčenie pozemku bude znášať 
kupujúci.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

V obci Hostice dňa 01.10.2020                              
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.49/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok CKN 636/4, druh pozemku-trvalý távny porast, výmera 749 
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastník 
– Obec Hostice, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti , je svojou  výmerou (749 m2) málo 
významný majetok obce, 
b)  že túto nehnuteľnosť už dlhé roky využíva ako parkovisko pre svoje autobusy a cisterny 
oproti bývajúci Tomáš Czene,bytom Hostice č.d.117,
c) že žiadateľ Tomáš Czene plánuje na uvedenom pozemku vytvoriťoplotené parkovisko pre 
svoje autobusy, 
d)  že nie je v záujme obce túto nehnuteľnosť spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie 
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.

b., r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice 
prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b)  tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemku CKN 
636/4,trvalé trávna porasty vo výmere 749 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej 
Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu 
vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 1m2, spolu 
za 621,67 € slovom ( šesťstodvadsaťjedna euro a šesťdesiatsedem centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra  bude znášať kupujúci.

c., p o v e r u j e obecný úrad
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a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.
 

Hlasovanie:
Za: 5 Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 01.10.2020                              
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.50/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
A.,schvaľuje
zámer zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných 
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa,

Obec 
Hostice

Zagro 
s.r.o.

Č.listu 
vlast.

Č.parcely Výmera 
m2

Druh
pozemku

Č.listu 
vlast.

Č.parcely Výmera 
m2

Druh
pozemku

831 E 470/103 4 Zast.p.n. 636 E 1700/2 510 TTP
831 E 470/403 18,5 Zast.p.n. 558 E  1702/2 606 TTP
750 E 456/103 4 OP 558 E1698/203 511 TTP
750 E 456/303 97 OP 558 E 1698/202 514 TTP
750 E 456/403 266 OP 636 E 1698/205 191 TTP
859 E 

2504/102
733 Zast.p.n. 558 E 1698/201 518 TTP

1 E 458/101 36 OP 558 E 1702/3 234 TTP
1 E 458/301 218 OP
1 E 466/2 1271 OP

B.,konštatuje,že
a)  plánuje na pozemkoch,ktoré sú predmetom zámeny vybudovať futbalové ihrisko, 
b)  že nie je v záujme obce spravovať nehnuteľnosti,ktoré sú predmetom zámeny.

C.,poveruje 
starostu obce pripraviť podklady k realizácií schváleného zámeru zámeny nehnuteľnosti 
podľa bodu A.,na schválenie obecnému zastupiteľstvu.



1
1

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Gejza Berki,Ing.Štefan Csank,

 Jozef Mede, Ladislav Kökény,                                                                                                                                                                           
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      

Uznesenie č.51/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
A.,schvaľuje
financovanie nákupných poukážok pre dôchodcov obce ktorí dovršili vek 60 rokov,vo výške 
20 €/osobu.
B.,schvaľuje
obdarovanie dôchodcov obce nad 80 rokov každých päť rokov/ 85,90,95 ročných atď./.

Hlasovanie:
Za: 5  Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki, 

Ladislav Kökény,Jozef Mede,                                                          
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                                      


