OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-4

Veľké Lovce 04.09.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
26. 08. 2015 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROKOVANIA

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2015 č. IV
Verejné osvetlenie – výzva Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2015
Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho a
technického zabezpečenia nového školského roka 2015/2016
7. Zmena rozpočtu obce
8. Dlhodobý prenájom pozemku – Pálenica Veľké Lovce
9. Rôzne informácie
10. Diskusia
11. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 0
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 9 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2015 č. IV
Verejné osvetlenie – výzva Ministerstva hospodárstva SR
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2015
Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho a
technického zabezpečenia nového školského roka 2015/2016
7. Zmena rozpočtu obce
8. Dlhodobý prenájom pozemku – Pálenica Veľké Lovce
9. Rôzne informácie
10. Diskusia
11. Záver

Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 9 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. Mário Melichárek, 2. Ing. Dana Bakošová, 3. Jozef Melišek– 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: Ing. Anna Krajčovičová a Gabriel Tóth –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Bc. Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce o podanie správy k tomuto bodu. K bodu je
vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „A“, poslanci písomnú
správu obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Starosta obce predniesol poslancom
OZ, že sa zmenil zákon o odpadovom hospodárstve a na základe tejto zmeny bude potrebné
vypracovanie nového všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a nakladaní obce s
komunálnym a stavebným odpadom.
K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2015 č. IV
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce. Poslanci obdržali písomnú správu spolu s
pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ, k zápisnici je priložená pod písmenom „B“. Kontrolórka obce
informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.
K bodu 4 – Verejné osvetlenie – výzva Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Starosta obce informoval prítomných, že pán Krasňan vypracoval svetelno-technickú štúdiu,
ktorá bola potrebná k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zároveň informoval poslancov OZ,
že termín podania žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR je do 30.09.2015. Žiadosť, ako aj
potrebné prílohy bude vypracovávať spoločnosť AE Group, s ktorou obec uzatvorila zmluvu.
Taktiež bude spracovávať verejné obstarávanie. Na zasadnutí sa zúčastnil aj pán Krasňan, ktorému
udelil slovo. Pán Krasňan uviedol, že cieľom svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia je
získať pohľad na osvetľovaciu sústavu v obci a navrhnúť také osvetlenie, ktoré bude čo
najúspornejšie. Svetelno-technická štúdia obsahuje stav svietidiel a poukazuje na chyby, nedostatky
súčasného verejného osvetlenia a navrhuje výmenu svietidiel. Súčasťou svetelno-technickej štúdie
nie sú svietidlá v centrálnej zóne na námestí pred novou budovou, nakoľko je tu vybudovaná nová
osvetľovacia sústava. Obec Veľké Lovce disponuje so 169 zdrojmi osvetlenia. Z toho najväčšie
zastúpenie zdrojov osvetlenia má kompaktná žiarivka v svietidlách s príkonom 2x36 W. V jednom
prípade je použitá aj ortuťová výbojka 250W a v dvoch prípadoch halogénové žiarovky 1000W.
Nevýhodou kompaktných žiariviek je teplotná závislosť a nevhodné hlavne na osvetľovanie
komunikácií triedy ME. Nevýhodou žiaroviek a halogénových žiaroviek je hlavne vysoká spotreba
energie a krátka životnosť. Medzi hlavné nedostatky patrí znečistenie svietidiel, nevhodná
vzdialenosť od komunikácie, veľké rozostupy medzi svietidlami a použitie nevhodných svetelných
zdrojov. V roku 2006 bola vykonaná posledná rekonštrukcia s výnimkou svetelných miest v
centrálnej zóne pre obecným úradom. Svietidlá s 1000W halogénovou žiarovkou navrhuje pán
Krasňan v projekte zrušiť. V obci je osvetlenie inštalované prevažne na betónových
stožiaroch (294 ks), nachádzajú sa aj drevené (5 ks), a oceľové (4ks). Stav rozvádzačov verejného
osvetlenia bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou. V obci sa nachádza 6 rozvádzačov, ktoré pracujú
v automatickom režime. V rámci rekonštrukcie navrhuje vymeniť všetky rozvádzače na stožiaroch
(5 ks) za nové, ktoré budú obsahovať riadiace jednotky s 3G dátovou komunikáciou so serverom.
Samostatne stojaci rozvádzač, ktorý sa nachádza na majeri navrhuje ponechať. Ďalej vo svojej
štúdií uvádza, že svietidlá sú umiestnené na každom druhom stožiari. Pre dodržanie platných
svetelno-technických noriem je nevyhnutné zahustenie sústavy verejného osvetlenia a preto
navrhuje osadenie osvetlenia na každý stožiar. Navrhuje výmenu 167 ks existujúcich svietidiel za
nové LED svietidlá, zrušenie 2 ks existujúcich svietidiel na podperných bodoch, zahustenie
sústavy doplnením 136 ks nových LED svietidiel na existujúce podperné body, inštaláciu
systému riadenia, výmenu 5 ks rozvádzačov a výmenu vzdušných vedení za nové samostatné
izolované vzdušné vedenie.
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Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia navrhuje použiť nové LED svietidlá s možnosťou stmievania
na všetkých triedach komunikácie. To znamená, že na začiatku bude možné stmievaním osvetlenia
na všetkých komunikáciach znížiť spotrebu elektrickej energie o 33 %. Súčasťou projektu bude
centrálny riadiaci systém s bezdrôtovou komunikáciou . Vďaka tomuto systému bude možné
monitorovanie a riadenie svietidiel. Na OZ prebehla otvorená diskusia k tomuto bodu a poslanci OZ
sa zhodli, že sa obec do projektu zapojí.
K bodu 5 - Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2015
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ.
K zápisnici je Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 priložené pod písmenom „C“.
K bodu 6 - Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho a
technického zabezpečenia nového školského roka 2015/2016
K bodu sú priložené Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015 za základnú školu a za materskú školu. Správy sú k zápisnici priložené pod
písmenom „D“. Správy boli zaslané poslancom OZ.
K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie.
K zápisnici je rozpočtové opatrenie č. 4/2015 vykonané 8/2015 priložené pod písmenom „E“.
K bodu 8 – Dlhodobý prenájom pozemku – Pálenica Veľké Lovce
Na júnovom obecnom zastupiteľstve sa prejednávala žiadosť Ing. Roberta Németha, ktorý
žiadal o odpredaj obecnej cesty p. č. 469/18, ktorá hraničí s parkoviskom prevádzky. Obecné
zastupiteľstvo Uznesením č. III/2015, bod B, ods. 7 zobralo na vedomie žiadosť Ing. Németha so
zmenou predmetu žiadosti na dlhodobý prenájom za podmienok dodržania zákona č. 138/1991 Z. z.
Obec dňa 11.08.2015 zverejnila zámer dlhodobého prenájmu. Vstup majiteľov na pozemok bude
ošetrený nájomnou zmluvou. Poslanci OZ súhlasili a uviedli, že je potrebné dohodnúť sa na cene
nájmu na budúcom obecnom zastupiteľstve.
K bodu 9 – Rôzne informácie
● starosta obce uviedol, že na ČOV je potrebné urobiť revíziu elektroinštalačných čerpadiel.
Nachádza sa v havarijnom stave a technik, ktorý previedol kontrolu, uviedol, že nefunguje
dobre ani elektrina. Uviedol, že sa neustále kazí dúchadlo a oprava by stála 3000 eur,
navrhuje zakúpenie nového dúchadla, ktoré by vzhľadom na opravu nebolo až tak finančne
náročné. Preto žiada poslancov OZ, aby sa rozhodli, či dúchadlo na ČOV dajú do opravy
alebo zakúpia nové.
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● starosta obce informoval o rekonštrukcii javiska v kultúrnom dome. Potrebné bolo vymeniť
dosky, ktoré sa na javisku nachádzali. Tieto sa vymenili za nové palubovky a taktiež sa
musel urobiť aj nový základ z hranolov. V kultúrnom dome sa robila aj revízia zásuviek,
ktoré boli v zlom stave. Tie sa vymenili za nové a taktiež sa vymenili aj všetky vypínače.
Navrhuje vymeniť aj osvetlenie, ktoré sa nachádza na chodbe. Zároveň uviedol, že od roku
1988 sa v KD elektrina, osvetlenie vôbec nerekonštruovalo. Poslanci OZ sa rozhodli, že
osvetlenie sa vymení za nové.
● starosta obce informoval o výberovom konaní na pozíciu učiteľa Materskej školy Veľké
Lovce. Vzhľadom na vyšší počet detí, ktoré navštevujú MŠ je potrebné prijať do
pracovného pomeru nového učiteľa. Výberové konanie prebehlo v auguste a úspešným
uchádzačom sa stal náš rodák Šimon Habrman.
● starosta obce informoval o odchode terénneho sociálneho pracovníka, Mgr. Matúša Németa.
Uviedol, že vzhľadom na výzvu, projekt Terénnej sociálnej práci v obci Veľké Lovce bude
ukončený v jedenástom mesiaci tohto roka. Vzhľadom na vyššie uvedené prebehne
16.09.2015 nové výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.
● starosta obce sa poďakoval poslankyni pani Bakošovej za vypracovanie Zásad o kronike
obce Veľké Lovce. Uviedol, že je potrebné určiť odmenu kronikára, dobu na ktorú bude
zamestnaný, v koľkých exemplároch sa bude vyhotovovať. Poslanci sa rozhodli, že kronika
sa bude písať v dvoch exemplároch a bude zverejňovaná aj na webovej stránke obecného
úradu. Doba predloženia bude do 31. marca, aby bolo možné kroniku schváliť k 30.06.
Odmena kronikára bude 5 eur za normostranu. Zásady o kronike obce Veľké Lovce sú
priložené k zápisnici pod písmenom „F“.
● starosta informoval o vydávaní informačného listu/Obežníku. Slovo odovzdal poslancovi
OZ, Mgr. Marekovi Šafárovi, ktorý sa podieľa na jeho spolupráci. Mgr. Šafár uviedol, že
iniciatívu prejavil aj Mgr. Matúš Német a Michal Németh. Občasník bude občanov
informovať o dianí na zastupiteľstvách, bude v ňom priestor pre vyjadrenie poslancov OZ ,
pre organizácie, ktoré pôsobia v obci, pre športovcov. Vydávaný bude štyrikrát do roka vo
formáte A3. Grafickú úpravu zabezpečí Martin Rampáček.
● starosta obce informoval o pláne rekonštrukcii autobusových zastávok. Navrhuje stretnutie
obecnej rady a rozhodnutie aký typ zastávok sa bude obstarávať. Taktiež rozhodnúť o
farbách, tvare a materiále.
● starosta obce informoval o výzve ministerstva, ktorá bude riešiť separovaný zber v obci. Ak
by sa obec do výzvy zapojila, bolo by možné zakúpiť techniku a vybudovať zberný dvor.
Mgr. Šafár uviedol, že nemôžeme ísť do každej výzvy, nakoľko sa obec aj teraz zapája do
výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
● starosta obce uviedol, že v rámci budovania kanalizácie (vetva B-1-1), ktorú buduje
spoločnosť ZONEX predložil faktúru na dokončenie cesty, ktorá nebola v rozpočte, ktorý
zahŕňal žiadosť z Environmentálneho fondu. V rozpočte neboli taktiež prípojky na
kanalizáciu a spomínaná spätná úprava cesty. Preto poslancom OZ navrhuje na cestu
nepoužiť panely, ktoré sa tam nachádzali, ale dať cestu zaviesť makadamom. Ďalej
informoval o uzavretí zmluvy s pánom Jozefom Kurucom, ktorý vykonával stavebný dozor
pre projekt budovania kanalizácie.
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K bodu 12 – Diskusia
Poslanci podávali jednotlivé diskusné príspevky v rámci prerokovávaných bodov.
Ďalšie diskusné príspevky :
1.
Mgr. Marek Šafár navrhol, aby obec v roku 2016 zorganizovala 780. výročie od prvej
písomnej zmienky obce. Poslanci s návrhom súhlasili.
2.
Ing. Anna Krajčovičová upozornila na kontajnery, ktoré sa nachádzajú na rímskokatolíckom cintoríne. Tie sú zaplnené a je potrebné ich vyniesť.
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. IV/ 2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.08. 2015 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.

Zmenu rozpočtu obce podľa priloženého návrhu nasledovne:

Bežné príjmy:
891 190 €
Kapitálové príjmy:
88 705 €
Príjmy spolu:
979 895 €
Finančné operácie:
414 036 €
Rozočtované príjmy celkom: 1 393 931 €
Bežné výdavky:
872 937 €
Kapitálové výdavky:
479 994 €
Výdavky spolu:
1 352 931 €
Finančné oprácie :
41 000 €
Rozpočtované výdavky celkom: 1 393 931 €
Ruší kapitálový výdavok – prekrytie – lávka potok a nahradí ho kapitálovým výdavkom na
ČOV v sume 8.000,- EUR.
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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2.
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob dlhodobého prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
katastrálnom území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 ako
parcela registra C, parcelné číslo 469/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 239 m², z ktorého podľa geometrického plánu číslo 73/2015 zo dňa 11.8.2015 bol
oddelený pozemok: parcelné číslo 469/30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 105 m², ktorý je predmetom zámeru dlhodobého prenájmu. Vyššie uvedený
pozemok priamo susedí s pozemkom č. 469/11, ktorého vlastníkom je Ing. Róbert Németh,
Veľké Lovce č. 10. Tieto dva susedné pozemky budú slúžiť ako skladový a manipulačný
priestor pre občanov Veľkých Loviec a zákazníkov Pálenice 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.
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného
osvetlenia v obci v súlade s výzvou KaHR-22VS-1501 a jej podmienok.
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.

vydávanie informačnej brožúry o dianí v obci 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.

5.

zásady o kronike 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.

6. podanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Lovce v roku 2016
v sume do 14.000,- EUR.
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 berie na vedomie
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.

plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015 podľa prílohy.

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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3. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015.
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.

materiálne, technické a personálne zabezpečenia nového školského roka 2015/ 2016.

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. správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Veľké Lovce za školský rok 2014/2015.
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.

6.

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.

C poveruje
1.

členov obecnej rady spolupodielať sa na verejnom obstarávaní autobusových zastávok.

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.
Mgr. Mareka Šafára, Michala Németha, Mgr. Matúša Németa, vydávaním informačnej
brožúry o dianí v obci 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.

…..............................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 27.08.2015
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Overovatelia zápisnice – Ing. Anna Krajčovičová

…...............................

Gabriel Tóth

…...............................

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

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

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2015 č. IV
C – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2015
D – Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho
a technického zabezpečenia nového školského roka 2015/2016

E – Zmena rozpočtu obce
F – Zásady o kronike obce Veľké Lovce
G – Návrh uznesenia č. IV/2015
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