OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-1

Veľké Lovce 17.02.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
10.02.2015 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Sťažnosť – Regás Ján
4. Prerokovanie žiadosti – Círia Ladislav
5. MAS Termál – stratégia
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
7. Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti
8. Zmena rozpočtu obce
9. Nájomné zmluvy – lekáreň, obvodný lekár
10. Rôzne informácie
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – nikto
Neospravedlnení poslanci – nikto

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvoril a viedol starosta obce
Ing. Libor Kráľ. Privítal prítomných a oznámil, že OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Starosta konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 9 poslancov. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia, ktorý sa vzhľadom k rodinným problémom
prítomného pána Ing. Maczvalda zmenil nasledovne :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Nájomné zmluvy – lekáreň, obvodný lekár
Sťažnosť – Regás Ján
Prerokovanie žiadosti – Círia Ladislav
MAS Termál – stratégia
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti
Zmena rozpočtu obce
Rôzne informácie
Schválenie uznesenia
Záver

Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky k
programu, predsedajúci dal hlasovať o programe rokovania v uvedenom znení, hlasovania sa
zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že program zasadnutia bol schválený
jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné zasadnutie OZ.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Ing. Anna Krajčovičová, 2. Ing. Mário Melichárek, 3. Mgr. Marek Šafár – poslanci OZ. Nikto
nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti – nikto,
zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v
uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek a Ing. František Galbavý
– poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, pani Máriu Rapavú o podanie správy k tomuto
bodu. K bodu je vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „ A “.

K bodu 3 – Nájomné zmluvy – lekáreň, obvodný lekár
Obvodný lekár
Starosta obce uviedol, že s MUDr. Lenvayom sa stretli a povedal mu predstavu, ale nezhodli sa.
Starosta obce dal slovo MUDr. Lendvayovi ktorý poďakoval za slovo a uviedol, že do teraz platil
obci veľmi nízku sumu cca 165 € ročne za nájom zdravotníckeho strediska. Budovu obec
zrekonštruovala, nakoľko do nej zatekalo. V novej budove si predstavuje nájomné vo výške
60 – 90 € mesačne. V Bešeňove platí 35 € mesačne. Ďalej uviedol, že nie je súkromný lekár,
ambulancia je platená cez poisťovňu. Dostávajú mesačný príspevok, platia z neho daň, auto,
zdravotnícky materiál. V ambulancii má cca 1000 pacientov. Na jedného pacienta je suma 2,30 € a
to záleží aj podľa vekovej kategórii. Suma sa mení, keď pacient zmení poisťovňu. Na pacientov, kt.
Pracujú v zahraničí ambulancia nedostáva kapitáciu, taktiež na pacientov, kt. Odpracovali 10 rokov
v Českej republike. MUDr. Lendvay uviedol, že sa informoval aj u kolegov a napr. V Komjaticiach
platí lekár nájom 150 €, v Nových Zámkoch platia nájom 260 – 290 € a v tom majú zahrnutú aj
elektrinu, údržbára. Zdravotná sestra L. Rapavá uviedla, že sa zakúpilo EKG a tak občania nemusia
cestovať za vyšetrením. V Nových Zámkoch platia pacienti za EKG 20 € u nich v ambulancii
len 2 €. Nevyberajú poplatky za potvrdenie do práce alebo školy, za termín, za odber, potvrdenie do
kúpeľov a pod. Starosta obce navrhol nájom vo výške 200 €. Uviedol, že v nájme bude zahrnuté
upratovanie priestorov, internet, alarm. Poslankyňa OZ Ing. Krajčovičová navrhuje vypočítať výšku
nájmu za 1 m² / zaťaženosť. Poslanec OZ Ing. Galbavý navrhuje vypočítať, aké mal doktor náklady
za rok + internet, upratovačka+ 5 % za nové priestory a po čase nájsť iné riešenie. Ing. Melichárek
navrhuje určiť nájom na 90 € mesačne a po pol roku nájom prehodnotiť. Poslanec OZ F. Mihók
navrhuje sumu 100 € mesačne + energie a po šiestich mesiacoch sumu prehodnotiť. Ing. Galbavý
navrhuje prehodnotenie po jednom roku prevádzky ambulancie.

Lekáreň
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti o prevádzkovanie lekárne Kristínka, ktorá bola na
obecný úrad doručená 05.02.2015. Na obecnej web stránke bol zverejnený inzerát na prenájom
priestorov v novovybudovanom polyfunkčnom objekte. Celková plocha je cca 134 m². Priestory sa
nachádzajú na prízemí budovy s bezbariérovým prístupom. Starosta obce udelil slovo Ing.
Maczvaldovi. Vyjadril sa, že lekáreň v obci funguje už 3 roky a prevádzke by chceli pokračovať
naďalej. Staré priestory sú pre lekáreň nevyhovujúce. Uviedol, že lekáreň potrebuje 110 m² a obec
ponúka až 135 m². Starosta uviedol, že obec by potrebovala jednu miestnosť na zriadenie archívu.
Ing. Maczvalda uviedol, že zriadenie lekárne treba 15 000 €, 5000 € skladové zásoby a ďalšie
výdavky. Navrhol cenu nájmu 150 € mesačne. V Jasovej platia nájom 21 €, v Bešeňove 65 € a na
Podhájaskej 130 €. Vo svojej žiadosti uviedol, že vie uhrádzať mesačné nájomné vo výške cca 150
až 180 € a režijné náklady vo výške cca 50 až 70 € mesačne. V nájme by nebolo zahrnuté
upratovanie. Mgr. Maczvaldová uviedla, že neuvažujú o lekárni, chcú výdajňu liekov nakoľko v
Podhájskej majú aj laboratórium lieky by miešali tam. Mgr. M. Šafár uviedol, že keď sú schopní
uhrádzať mesačné nájomné vo výške 180 € prečo navrhuje OZ výšku 150 €. Ing. A. Benyusová sa
spýtala, či by bola lekáreň pre občanov otvorená každý pracovný deň. Ing. Maczvalda uviedol, že
okrem stredy by bola lekáreň otvorená každý deň. Otváracie hodiny by prispôsobili ordinačným
hodinám MUDr. Lendvaya a MUDr. Mojákovej. Pani D. Bakošová sa spýtala, či v cene nájmu bude
aj využívanie internetu. Starosta obce odpovedal, že áno, aj alarm.
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Poslanec OZ pán G. Tóth navrhol, aby bola výška nájmu 150 € mesačne a aby sa po roku výška
nájmu prehodnotila. Starosta uviedol prítomným, že obec má záujem, aby tu bola naďalej lekáreň a
aby boli občania spokojní so službami.

K bodu 4 – Sťažnosť – Regás Ján
Starosta obce oboznámil prítomných o sťažnosti Ing. Regása, kt. bola doručená na obecný úrad
dňa 12.01.2015 a následne bola preposlaná poslancom OZ. Jednalo sa o sťažnosť na hluk diskotéky
z noci 10.01.2015 na 11.01.2015. Ing. Regás v sťažnosti uvádza, že sa hluk začal okolo 21 hodiny
a bol sprevádzaný búchaním dverami, výkrikmi a hádkami návštevníkov na terasu pred krčmou. V
sťažnosti uvádza, že jednalo o neplnoleté osoby vo veku do 18 rokov, kt. boli pod vplyvom
alkoholu. Starosta obce uviedol poslancom OZ, že sa jednalo o diskotéku, ktorá bola povolená,
neporušil sa žiadny zákon. Ing. Regás navrhuje, aby obec obmedzila prevádzkový čas pohostinstiev.
Starosta obce navrhuje poveriť osobu spôsobilú na meranie hluku a pri opakovanom hluku
nepovoliť akciu. Ing. Ján Regás uviedol, že najväčší hluk je pri otváraní dverí. Tiež navrhol, aby
boli dvere z ulice uzatvorené a aby sa do pohostinstva vstupovalo cez zadný vchod. Ing. Regás
navrhuje, aby sa takého akcie presunuli do kultúrneho domu.
Hlavná kontrolórka obce pani Mária Rapavá uviedla, že po obdržaní sťažnosti si zisťovala cez
predpisy týkajúce sa uvedenej problematiky riešenie uvedenej sťažnosti. Vo VZN obce Veľké
Lovce č.1/2011 čas prevádzky pre pohostinstvá- je stanovený od 8,00 hod do 4,00 hod, /podľa
informácie pracovníčky OÚ -Pohostinstvo „Júlia“ malo povolenie na konanie diskotéky. VZN
č.1/2011 nerieši nočný kľud avšak pri kontrole VZN prokurátorom bolo zhodnotené, že uvedené
VZN neodporuje zákonu. Obec podľa zákona č.369/1990 Z.z. v z.n.p. § 4 odsek 3 bod
h/utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce
n/zabezpečuje verejný poriadok v obci.
Rušenie nočného pokoja rieši zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch § 47 ods.1 písm. B/, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Nočný čas je ohraničený od 22,00 do 06,00 hod. Tu sú povinní občania zabezpečiť okrem iného, aby sa napr. hudobné nástroje používali takým spôsobom,
aby nezúčastnené osoby neboli rušené. Z tohto dôvodu, by odporučila písomne upozorniť „Pohostinstvo Júlia“ na dodržiavanie uvedeného zákona. V prípade, že sa bude opakovať rušenie je potrebné volať políciu, ktorá by mala posúdiť prekročenie hlukového limitu a posúdiť či ide o priestupok
a následne vyvodiť dôsledky.
Mgr. Marek Šafár pripomenul, že zadným vchodom do pohostinstva sa táto situácia nevyrieši,
nakoľko sa sťažovali aj iní občania. Taktiež napísal infolist o obci, v ktorom bolo upozornenie na
rešpektovanie VZN o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce a pripomenul, že toto VZN sa
nerešpektuje. Ing. Regás uviedol, že iné obce majú vypracované VZN, v kt. majú stanovený nočný
kľud. Obyvateľka obce pani S. Brunovská pripomenula, že či si obec zisťovala na polícii zápis o
rušení nočného kľudu a že pán Regás sa dopúšťa ohovárania, čo je trestný čin. Poslanec OZ Ing.
Melichárek uviedol, že počas diskotéky v pohostinstve vyšiel von zo svojho domu a hluk počul iba
vtedy, ak sa otvorili dvere. Navrhuje, aby sa v pohostinstve vykonávali neohlásené kontroly. Pán
Ing. Regás uviedol, že nechce nič viac, len aby mal po 22:00 hodine nočný kľud. Mgr. Šafár
pripraví návrh VZN o dodržiavaní nočného kľudu. Dohodli sa, že ak bude diskotéka návštevníci
budú do pohostinstva vchádzať cez zadný vchod a na marcovom zastupiteľstve sa dohodne
o ďalšom postupe.
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K bodu 5 - Prerokovanie žiadosti – Círia Ladislav
Starosta obce prečítal žiadosť pána Ladislava Círiu poslancom OZ, ktorý žiada o pomoc pri
odstránení požiariska reštaurácie Podháj. Na mieste boli vyšetrovatelia, služobné psy, kt.
lokalizovali ložiská vzniknutia požiaru. Zároveň poznamenal, že obec mu vie pomôcť tým, že by sa
mu zapožičala obecná AVIA a príp. by pri odstraňovaní požiariska pomohli aj nezamestnaní
občania, kt. si odrábajú hodiny na obci. Poslanec OZ Ing. Galbavý navrhuje, aby sa žiadosť
odložila, a aby sa o stave budovy vyjadril statik. Ing. Melichárek navrhuje, aby na zastupiteľstvo
prišiel pán Círia a opísal situáciu, vyjadril sa k podanej žiadosti.
Kontrolórka obce pani Rapavá prečítala VZN Obce Veľké Lovce č. 1/2008 o poskytovaní dotácií
a finančných darov, článok 2 Možnosť poskytovania dotácie, bod 3, písm. g) plnenie individuálne
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Uviedla, že osoby ktoré sa
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou a ,že
oheň patrí medzi živelné pohromy.

K bodu 6 - MAS Termál – stratégia
Starosta obce oboznámil prítomných o stratégii MAS Termál. Písomnú správu k tomuto bodu
obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Uviedol, že je potrebná aktualizácia
pre rok 2015. Obec by mohla žiadať o finančný príspevok na zberné dvory, zlepšenie systému
separovaného zberu, výsadbu zelene, výstavbu nových zastávok a pod.

K bodu 7 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Písomnú správu k tomuto bodu pripravila hlavná kontrolórka obce, pani Mária Rapavá. Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2014 poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K
zápisnici je priložená pod bodom „ B “. Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prednesenie
správy.

K bodu 8 - Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti
Písomnú správu k tomuto bodu pripravila hlavná kontrolórka obce, pani Mária Rapavá. Správu o
priebežnej kontrolnej činnosti poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K
zápisnici je priložená pod bodom „ C “. Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prednesenie
správy.

K bodu 9 – Zmena rozpočtu obce
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. Zmena rozpočtu je
priložená k zápisnici pod písmenom „ D “.
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K bodu 10 – Rôzne informácie
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných o nasledovnom:
-

obec bola úspešná v žiadosti o dotáciu na radar. Obec žiadala 2000 € a bola schválená
dotácia vo výške 1500 €,
úspešne prebehli fašiangové slávnosti v obci a poďakoval sa všetkým, kt. sa zúčastnili pri
pomoci s prípravou,
úspešné fungovanie projektu Terénna sociálna práca v obci. V ZŠ sa zlepšila dochádzka
rómskych detí,
sťahovanie obecného úradu prebehne od 11.02.2015 do 13.02.2015 a obecný úrad bude tieto
dni zatvorený. Občania so zatvorením úradu problém nemajú,
určí sa nestránkový deň vo štvrtok, kedy bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený,
úradné hodiny sa zmenia nasledovne : od 07:30 hod. – do 15:30 hod.,
informoval o doručenej žiadosti NA PODVALKU, žiadajú o prenájom priestorov starej
budovy obecného úradu,
s poslankyňou OZ Ing. Krajčovičovou pôjde navštíviť denný stacionár v Kolárove,
zvýšený počet porúch verejného osvetlenia, v obci pri hornej autobusovej zastávke bolo
nainštalované nové verejné osvetlenie na skúšku,
žiadosť o rekonštrukciu budovy TJ Veľké Lovce bola zamietnutá,
informoval prítomných, že pán Brezánsky, ktorý je na ČOV je stále práce neschopný
a zastupuje ho V. Korpáš.
informoval o žiadosti, ktorú obec podala na environmentálny fond – kanalizácia,
občianka obce p. M. Habrmanová pripomenula javisko v kultúrnom dome, ktoré by bolo
potrebné upraviť. Taktiež by bolo potrebné vyčistiť celý kultúrny dom.
poslanec OZ Ing. Melichárek sa spýtal starostu obce, že kedy sa budú inštalovať
spomaľovače. Starosta odpovedal, že sú umiestnené v kultúrnom dome a ak bude dobré
počasie, tieto spomaľovače sa nainštalujú,

K bodu 10 - Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Marek Šafár. Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov,
o uzneseniach hlasovali osobitne. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesenia sú súčasťou
uznesenia.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie :

U Z N E S E N I E č. I/ 2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 10.02. 2015 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
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Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A. s c h v a ľ u j e
1.

Zmenu rozpočtu obce podľa priloženého návrhu nasledovne:

Bežné príjmy:....................................880 060 €
Kapitálové príjmy:..............................80 000 €

Príjmy spolu:...............................960 060 €
Finančné operácie:..............................75 931 €
Rozpočtované príjmy celkom:.......1 035 991 €
Bežné výdavky:................................845 337 €
Kapitálové výdavky:........................141 494 €

Výdavky spolu:...........................986 831 €
Finančné operácie:............................ 41 000 €
Rozpočtované výdavky celkom:...1 027 831 €
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.
Súhlas Obce Veľké Lovce so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva – Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál;
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
3.
Aktualizovanú Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Združenia
Termál 2009-2015;
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
4.

Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov určených pre obvodného lekára

v Polyfunkčnom objekte Veľké Lovce v sume 100 €/mesiac bez energií. Po roku od uzatvorenia
nájomnej zmluvy bude výška nájmu prehodnotená v súvislosti s nákladmi na energie;
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
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5.
Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov určených pre lekáreň v Polyfunkčnom objekte Veľké Lovce v sume 150 €/mesiac bez energií. Po roku od uzatvorenia nájomnej
zmluvy bude výška nájmu prehodnotená v súvislosti s nákladmi na energie;
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

B. b e r i e n a v e d o m i e
1.

Správu o kontrole plnenia uznesení;

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.
Sťažnosť Ing. Jána Regása a poveruje poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Mareka Šafára predložením návrhu VZN upravujúceho dodržiavanie nočného kľudu na území Obce Veľké
Lovce.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
3.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014;

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
4.

Správu hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti;

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
5.
Žiadosť o pomoc pri zabezpečovaní odstránenia požiariska reštaurácie Podháj a žiadosť
ďalej prejedná po doplnení a konkretizovaní majetkovo-právnych vzťahov a požiadaviek žiadateľa.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók,
Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
Ing. Libor Kráľ, starosta obce ...............................................
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Uznesenie č. I/2015 zo zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri Obecnom
úrade Veľké Lovce od 17.02.2015.
Ing. Libor K r á ľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Jozef Melišek

…...............................

Ing. František Galbavý

…...............................

Zapísala – Simona Habrmanová

.....…........................
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ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–
D–
E–

Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti
Zmena rozpočtu obce
Návrh na uznesenie
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