OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2018 - 3

Veľké Lovce 29.06.2018

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
29.06.2018 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2018
5. Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľke Lovce za rok 2017
7. Zmena rozpočtu obce
8. Komunitný plán obce 2018 - 2023
9. Stanovisko k zmluvám k projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Veľké Lovce“
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 8, viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1
Neospravedlnení poslanci – 0
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 skonštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2018
5. Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľke Lovce za rok 2017
7. Zmena rozpočtu obce
8. Komunitný plán obce 2018 - 2023
9. Stanovisko k zmluvám k projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Veľké Lovce“
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10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 8 poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci skonštatoval, 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. Filip Mihók, 3. Gabriel Tóth– poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: 1. Ing. František Galbavý, 2. Ing. Adriana
Benyusová – poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Písomná správa k tomuto bodu je vypracovaná a je k zápisnici priložená pod písmenom
„A“. Kontrola plnenia uznesení bola poslancom OZ predložená na dnešnom zasadnutí.

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 vypracovala kontrolórka obce
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p. Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Návrh plánu
kontrolnej činnosti bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním a k zápisnici je priložený pod
písmenom „B“.
K bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2018
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce. Poslancom bola písomná správa zaslaná spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ, k zápisnici je priložená pod písmenom „C“. Kontrolórka
obce informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.

K bodu 5 – Záverečný účet
Záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli
a internetovej stránke obecného úradu. Poslanci OZ materiál k Záverečnému účtu obdržali spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Záverečný účet obce za rok 2017 je priložený k zápisnici
pod písmenom „D“.

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2017
Písomné stanovisko k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka obce, pani Mária Rapavá.
Poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou, k zápisnici je priložené pod písmenom „E“. Kontrolórka
obce informovala prítomných o celoročnom hospodárení obce, záverom doporučila obecnému
zastupiteľstvu celoročné hospodárenie za rok 2017 schváliť bez výhrad, v zmysle zákona
č. 583/2004 Z. z. § 16, ods.10 a.
K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce
Zmena rozpočtu obce je k zápisnici priložená pod písmenom „F“ Zmenu rozpočtu schváli
4/16

poslanci OZ nasledovne :

Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa
priloženého návrhu:
Bežné príjmy: ….........................................1 072 046,00 €
Kapitálové príjmy: …................................... 170 850,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 242 896,00 €
Finančné operácie : …....................................143 086,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:................. 1 385 982,00 €

Bežné výdavky: ….......................................1 002 390,00 €
Kapitálové výdavky: …................................. 342 600,00 €
Výdavky spolu: …...................................... 1 344 990,00 €
Finančné operácie:…............................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …................. 1 385 982,00 €

K bodu 8 – Komunitný plán obce Veľké Lovce 2018-2023
Starosta obce informoval poslancov, že komunitný plán sociálnych služieb je dokument, ktorý
analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb na území obce, hodnotí potreby a požiadavky jej
obyvateľov a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na stanovené obdobie. Dokument
je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi
zadávateľmi, poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb.
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Poukazuje na potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj možnosti finančného, personálneho,
prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej
komunite. Návrh komunitného plánu bol poslancom OZ zaslaný spolu s pozvánkou a k zápisnici
je priložený pod písmenom „G“.

K bodu 9 – Stanovisko k zmluvám k projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Veľké
Lovce“
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 20.06.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie cenových
ponúk k projektu „rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Veľké Lovce“. Cenovú ponuku
predložili traja uchádzači (HOLD spol. s r.o., Tomáš Galamboš – Galatostav s.r.o., STAVEG
spol. s r.o.), pričom úspešným uchádzačom s najnižšou cenovou ponukou sa stala spoločnosť
Tomáš Galamboš – Galatostav s.r.o. Kritériom na výber najvhodnejšej cenovej ponuky bola
najnižšia cena. Cena diela víťaznej ponuky je 15 343,26 € s DPH. Návrh zmluvy bol zaslaný
poslancom OZ. Poslanci OZ, Ing. Krajčovičová a JUDr. Šafár uviedli, že v návrhu zmluvy sa
nachádzajú formálne nedostatky, ktoré je do zmluvy potrebné doplniť. Po doplnení a opravení
nedostatkov môže byť zmluva podpísaná. JUDr. Šafár uviedol, že zmluva sa mala prejednávať na
Obecnej rade a na zastupiteľstvo sa mohla predložiť upravená zmluva.
K bodu 10 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
–

Žiadosť o poskytnutie pomoci – Žiadateľ p. Ladislav Círia žiada obecné zastupiteľstvo o
poskytnutie pomoci technickými strojmi a ich obsluhou pri zabezpečovaní a odstraňovaní
požiariska na objekte reštaurácie Podháj. Poslanci OZ do Návrhu uznesenia uviedli, že
berú na vedomie žiadosť Ladislava Círiu o poskytnutí pomoci technickými strojmi a ich
obsluhu pri zabezpečovaní a odstraňovaní požiariska na objekte reštaurácie Podháj
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s dodatkom doplniť o požadovaný rozsah prác .
–

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Žiadateľ p. Lukáš Otruba žiada poslancov
OZ o prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove bývalého zdravotného
centra na druhom podlaží a to za účelom zriadenia kancelárie/štúdia. Obecné
zastupiteľstvo žiadosť schválilo nasledovne : A schvaľuje, bod 8 Žiadosť Lukáša Otrubu o
prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove bývalého zdravotného
strediska na druhom podlaží a to za účelom zriadenia kancelárie/ štúdia.

–

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Žiadatelia, manželia p. Ľudmila Vojteková a p. František
Vojtek na základe Geometrického plánu č. 38/2016 žiadajú obecné zastupiteľstvo o predaj
obecného pozemku, ktorý je za ich rodinným domom. OZ žiadosť schválilo nasledovne :
C súhlasí, bod 1. S odpredajom pozemku v súlade so žiadosťou Františka Vojteka
a manželky Ľudmily Vojtekovej, trvale bytom Veľké Lovce č. 431.

K bodu 11 – Rôzne informácie
Starosta obce informoval prítomných :
–

o návrhu zmluvy o dielo so zhotoviteľom, spoločnosťou ŠTRBA-COMPANY s.r.o.
Predmetom zmluvy je realizácia výmeny rozvádzačov elektrickej energie a osvetlenia v
budove materskej školy. Ing, Krajčovičová a JUDr. Šafár upozornili na formálne chyby,
ktoré sa v zmluve nachádzajú. OZ zmluvu o dielo v cene 5873,52 € s DPH schválilo
nasledovne : A schvaľuje, bod 6, Uzatvorenie zmluvy o dielo so spoločnosťou Peter Štrba
ŠTRBA-COMPANY, s.r.o. so sídlom Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce, pričom
predmetom plnenia zmluvy je realizáciu výmeny rozvádzačov elektrickej energie
a osvetlenia v budove materskej školy. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je
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–

5873,52 € s DPH s výhradami, o ktoré bude zmluva upravená.

–

o prijatí knihovníka do pracovného pomeru na 55% úväzok.

–

o prebiehajúcich prácach na dostavbe sociálnych zariadení telocvične.

–

o prijatí 4 zamestnancov cez projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedení
pracovníci boli prijatí za účelom kosenia verejných priestranstiev.

K bodu 12 – Diskusia
- p. Bakošová – uviedla, že „horná“ ulica v šilingii bola bez elektrickej energie, čo zapríčinil
výpadok elektrickej energie. Týmto žiada o opilovanie stromov, ktoré sa nachádzajú na
obecnom pozemku, a ktorých konáre zasahujú do elektrického vedenia a tak nastáva výpadok
elektrickej energie.
- JUDr. Šafár – informoval poslancov OZ o stretnutí ohľadom rómskej problematiky v obci
Podhájska. Na stretnutí sa uvádzala aj naša obec, nakoľko sa v rómskej osade nachádzajú
nelegálne skládky odpadu. Ďalej uviedol, že ak obec neodstráni skládku, v rómskej osade môže
prepuknúť epidémia, ktorá by zasiahla aj obyvateľov obce. Starosta obce uviedol, že žiadosť
na odstránenie nelegálnej skládky odpadu obec podávala a táto žiadosť bola zo strany
Environmentálneho fondu zamietnutá.

K bodu 13 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici.
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Zasadnutie sa ukončilo o 22 : 00 hod.

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Galbavý
Ing. Adriana Benyusová

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

…...............................
…...............................
…...............................

Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. III/ 2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.06. 2018 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A. S C H V A Ľ U J E
1)

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2)

Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a

podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy: ….........................................1 072 046,00 €
9/16

Kapitálové príjmy: …................................... 170 850,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 242 896,00 €
Finančné operácie : …....................................143 086,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:................. 1 385 982,00 €

Bežné výdavky: ….......................................1 002 390,00 €
Kapitálové výdavky: …................................. 342 600,00 €
Výdavky spolu: …...................................... 1 344 990,00 €
Finančné operácie:…....................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: ….......... 1 385 982,00 €

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3)

I. celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.

§ 16, ods.10 a
II. Prebytok rozpočtu zistený podľa § 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, upravený
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o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté MŠ SR na dokončenie
telocvične vo výške 107 000,00 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky –
náhrady prídavky na dieťa vo výške 305,76 bol použitý na krytie schodku
finančných operácií v sume 40 992,00 €.
- prebytok rozpočtu

195 626,69 €

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky

-107 000,00 €

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky

- 305,76 €

- finančné operácie /splátka úveru/

- 40 992,00 €

- prebytok do RF

47 328,93 €

Zostatok prebytku v sume 47 328,93 prideliť do rezervného fondu.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5)

Uzatvorenie zmluvy o dielo so spoločnosťou Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o., so

sídlom Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky, pričom predmetom plnenia zmluvy je
"Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Veľké Lovce".
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Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je 15 343,26 € s DPH s výhradami, o ktoré
bude zmluva upravená.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6)

Uzatvorenie zmluvy o dielo so spoločnosťou Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY,

s.r.o. so sídlom Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce, pričom predmetom plnenia
zmluvy je realizáciu výmeny rozvádzačov elektrickej energie a osvetlenia v budove
materskej školy. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je 5873,52 € s DPH s
výhradami, o ktoré bude zmluva upravená.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

7)

Komunitný plán sociálnych služieb Obec Veľké Lovce na rok 2018 – 2023.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

8)

Žiadosť Lukáša Otrubu o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa

v budove bývalého zdravotného strediska na druhom podlaží a to za účelom zriadenia
kancelárie/ štúdia.
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Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

9)

V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v obci Veľké Lovce - 1 volebný obvod.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

10)

V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce 9 poslancov.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

11)

Podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
v rozsahu 100 %.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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1.

B. B E R I E N A V E D O M I E

1)

Kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2)

Správu o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. II/2018.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2017.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4)

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2017 vykonané 20.12.2017 v zmysle zásad

o hospodárení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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5)

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2018 vykonané 28.03.2018 v zmysle zásad

o hospodárení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6)

Žiadosť Ladislava Círiu o poskytnutí pomoci technickými strojmi a ich obsluhu pri

zabezpečovaní a odstraňovaní požiariska na objekte reštaurácie Podháj s dodatkom doplniť
o požadovaný rozsah prác.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

C. S Ú H L A S Í
1)

S odpredajom pozemku v súlade so žiadosťou Františka Vojteka a manželky

Ľudmily Vojtekovej, trvale bytom Veľké Lovce č. 413.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef
Melišek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce
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ZOZNAM PRÍLOH

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Návrh plánu kontrolnej činnosti
C–

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2018

D–

Záverečný účet

E – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2017
F – Zmena rozpočtu obce
G – Návrh komunitného plánu obce Veľké Lovce 2018 - 2023
H - Návrh Uznesenia č. I/2018
CH – Libreto
I - Prezenčné listiny
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