OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2017-4

Veľké Lovce, 26.09.2017

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
26.09.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach
PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2.

Kontrola plnenia uznesení

3.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2017

4.

Zmena rozpočtu

5.

Stanovisko k spoluúčasti financovania dostavby telocvične

6.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017

7.

Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018

8.

Žiadosti doručené OZ

9.

Rôzne informácie

10. Diskusia
11. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčná listina, 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:
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2017
4. Zmena rozpočtu
5. Stanovisko k spoluúčasti financovania dostavby telocvične
6.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017
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7. Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018
8. Žiadosti doručené OZ
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. Adriana Benyusová 3. Ing. František Galbavý – 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: JUDr. Marek Šafár a Ing. Anna Krajčovičová –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.
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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 - Správa o výsledkoch kontroly pod č. III/2017
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce. Poslancom bola písomná správa zaslaná 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 – Zmena rozpočtu
Zmena rozpočtu bola doručená poslancom OZ a k zápisnici je priložený pod písmenom „C“.
Starosta obce uviedol, že zmena rozpočtu vychádzala z rekonštrukcie budovy TJ, ktorá nie je
celkom dokončená. Vo výdavkovej časti sa upravujú položky na TJ o 8500,00 EUR. V rámci
položky rozvoja obci je potrebné opraviť balkón v zdravotnom stredisku. Výdavky sa v rozpočte
navyšujú o 1000,00 EUR. V rámci položky bývanie a občianska vybavenosť sa výdavky navýšili na
lávku pre chodcov vo výške 5000,00 EUR a na spolufinancovanie k dotácii kamerového systému
vo výške 500,00 EUR.. V rozpočte nebol zahrnutý príjem z VÚC (dotácia na šport a kultúru.
Ďalšie zvyšovanie výdavkov sa týka vybudovaniu nového chodníka na cintoríne reformovanej
cirkvi.
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Zmenu rozpočtu schválili poslanci OZ nasledovne :

Bežné príjmy:...........................................991 162
Kapitálové príjmy:.....................................13 000
Príjmy spolu:.........................................1 004 162
Finančné operácie:.....................................18 072
Rozpočtované príjmy celkom:...........1 022 234
Bežné výdavky:........................................934 337
Kapitálové výdavky:..................................46 905
Výdavky spolu: …...................................981 242
Finančné operácie: …................................40 992
Rozpočtované výdavky celkom:.........1 022 234

K bodu 5 – Stanovisko k spoluúčasti financovania dostavby telocvične

Starosta obce poznamenal, že do zmeny rozpočtu sa doplnila suma projektovej dokumentácie
vo výške 7000,00 EUR, ktorý sa týka dostavby sociálnych zariadení telocvične. Realizácia
dostavby by prebehla budúci rok. Taktiež uviedol, že v telocvični je potrebné vymeniť osvetlenie,
ktoré podľa zistení nie je v súlade s požadovanými normami. JUDr. Šafár sa spýtal, na základe
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akých informácií vie obec, že svietidlá sú nevyhovujúce. Riaditeľ ZŠ, RNDr. Záhumenský uviedol,
že svietidlá si škola dala skontrolovať. Starosta obce uviedol, že požiadavka na výmenu svietidiel
sa uviedla aj do žiadosti o dotáciu. JUDr. Šafár uviedol, že z čoho pozostáva kalkulácia na
dostavbu telocvične. Podľa jeho usúdenia je suma na dostavbu privysoká. Starosta uviedol, že
kalkulácia bola vyhotovená rozpočtárom. Ďalej uviedol, že zadanie bolo také, aby projekt
vyhovoval všetkým normám a hlavne hygiene, ktoré vydáva povolenie. Rozpočet sa robil na
základe výkaz – výmer. Ing. Melichárek uviedol, že rozpočet, ktorý bol vyhotovený inou
spoločnosťou vykazoval minimálne polovicu zo súčasného rozpočtu. Ing. Krajčovičová uviedla, že
v predchádzajúcom rozpočte sa nejednalo o položkovitý rozpočet. Ak obec podáva žiadosť, musí
sa robiť položkovitý rozpočet. Ak bude obec obstarávať, nie sú identické podmienky ako pred 12
rokmi. Starosta obce uviedol, že ak bude suma neadekvátna je možné zrušiť výzvu verejného
obstarávania. JUDr. Šafár navrhol, aby sa dal vypracovať nový rozpočet. Starosta obce uviedol, že
žiadosť je potrebné doručiť do konca septembra, a ak sa pošle inému rozpočtárovi, ceny budú
približne rovnaké. Všetci rozpočtári vychádzajú z priemerných súm a štandardov. Ing. Melichárek
sa spýtal, v akej výške by bolo spolufinancovanie dotácie. Starosta obce uviedol, že minimálna
spoluúčasť je 10 percent Ing. Krajčovičová uviedla, že obec už žiadala o dokončenie a cena bola
vyššia. Ing. Krjačovičová porovnávala ceny s predchádzajúcou žiadosťou. Uviedla, že ceny nebudú
iné.
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K bodu 6 - Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/217 je k zápisnici priložená pod
písmenom „D“.
Riaditeľ ZŠ RNDr. Záhumenský uviedol, že k 30.7. 2017 navštevovalo školu 147 detí, z toho 15
žiakov odišlo na stredné školy. Žiaci, ktorí v ZŠ neprospeli sú Rómovia. Dochádzka rómskych
žiakov nie je dobrá. ZŠ vedie v dennej evidencii aj žiakov, ktorí sú v zahraničí a rodičia nedodali
doklad o návšteve školy v zahraničí. V správe sú uvedené aj výsledky súťaží.

K bodu 7 - Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018
Správa k tomuto bodu je uvedená v zápisnici pod písmenom „E“.
RNDr. Záhumenský uviedol, že v školskom roku 2017/2018

bude ZŠ s počtom 10 tried

navštevovať 144 žiakov. Počet vyučujúcich bude 15. Pani Mgr. Taricsová, ktorá vedie Školský klub
detí odchádza na dlhodobú PN a namiesto nej bude ŠKD viesť Mgr. Tatiana Udvardiová.

K bodu 8 – Žiadosti doručené OZ

*

Žiadosť od manželov Bartkových – manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku, na
ktorom majú postavené oplotenie. Starosta obce uviedol, že na úradnej tabuli bol
zverejnený zámer 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.
7/18

*

Žiadosť reformovaná cirkev - Ing. Benyusová uviedla, že Reformovaná cirkev oslavuje
tento rok 500. výročie reformácie – opravil sa chodník pred kostolom, až k cintorínu.
Chodník sa potiahol až k bráne. Reformovaná cirkev požiadala o prefakturovanie
materiálu, nakoľko sa jedná o obecný pozemok. Práce sa vykonávali brigádnicky. Starosta
obec uviedol, že do rozpočtu sa začlenil výdavok vo výške 1000,00 EUR. Ing. Benyusová
uviedla, že Mgr. Sándor, farárka reformovanej cirkvi a pán Papp pozýva starostu obce a
poslancov OZ dňa 15.10. na zhromaždenie a slávnostný obed v KD.

*

Žiadosť od Heleny Rafaelovej – Pani Rafaelová žiada poslancov OZ o jednorazovú
finančnú výpomoc.

*

Jozef Korpáš – žiada o odkúpenie pozemku, zapísanom na LV č. 1, parcelné č. 1178/2,
výmera 1081 m2. Starosta obce uviedol, že tento pozemok má pán Korpáš od roku 2012
v prenájme a susedí s pozemkami, ktoré obrába a hospodári s nimi.

*

Žiadosť o schválenie prác v MŠ. Jednalo by sa o obnovu maľovky stien, stropov
a olejových soklov. Starosta obce uviedol, že z hľadiska dodržania hygienických
požiadaviek sa tieto práce budú musieť realizovať v budúcom roku počas prerušenia
prevádzky v letnom období.

K bodu 9 – Rôzne informácie
-

Doprojektovanie kanalizácie – starosta obce uviedol, že výzva na doprojektovanie by bola
reálna, ak by boli na to finančné prostriedky. V obecnom rozpočte nie sú peniaze na
projekt.
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Sú dve výzvy, starosta komunikoval s Ing. Némethom. Dva až tri mesiace by trvalo
naprojektovanie a územné konanie. Nie je možné podmienky výzvy stihnúť do konca
decembra. Starosta informoval, že sa výzvy sledujú, celková príprava na podanie projektu je
približne pól roka. Ďalej uviedol, že pre rok 2017 obci nebola schválená dotácia na
kanalizáciu. Obec bude žiadať o vrátenie dokumentácie z Environmentálneho fondu
a požiada o dotáciu na rok 2018.
-

Bola zrušená výzva na detské ihriská – v hornom parku sa plánovala výstavba detského
ihriska, bola podaná žiadosť. Následne bola obci doručená informácia o zrušení výzvy
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

-

Rada školy končí svoju činnosť – je potrebné nominovať niekoho z OZ, za zriaďovateľa
bude v rade školy Ing. Melichárek

-

Kronikár predložil finálnu verziu kroniku – pani Bakošová uviedla, že v kronike nie sú
uvedené všetky firmy. Žiada, aby sa v kronike uvádzali buď všetky firmy, alebo ani jedna.
Ďalej poznamenala, že je vydaná a prístupná publikácia pre kronikárov a žiada, aby ju pán
kronikár dodržiaval. Starosta informoval, že pán Németh pracuje pre obec na dohodu.
Práca knihovníka a kronikára ho baví. Je potrebné zvažovať o trvalom pracovnom pomere,
kedy by mal na starosti knižnicu, kroniku a napr. kultúrnu činnosť obce. Ďalej uviedol, že
od pána Oršu, syna nebohého Ing. Oršu boli prevzaté materiály, ktoré triedi pán Németh
s pani Pavlatovskou. Pani Bakošová uviedla, že kroniky neboli nikdy zverejnené. OZ
navrhuje, aby pán Orša navrhol sumu za materiál, ktorý odovzdal obci. Následne sa OZ
vyjadrí, či so sumou súhlasí.

9/18

-

Dodatok k údržbe zimných ciest

-

Odtokový žľab – pán Klago žiada starostu obce o vybudovanie odtokového žľabu kde sa
budovala kanalizácia. Žiadateľ je ochotný zainvestovať prácou.

-

Horný park – budú sa montovať lavičky a smetné koše.

K bodu 10 – Diskusia
Ing. Melichárek – žiadosť o miestne zisťovanie zariadenia vysokých frekvencií po 20:00 hodine.
Uviedol, že po 20:00 hod. je počuť nepríjemný zvuk, ktorý sa šíri v susedstve a je smerovaný na
terasu Pohostinstva Júlia. Predpokladá, že sa jedná o spor medzi pánom Regásom
a pohostinstvom. Tieto frekvencie zvuku sú natoľko nepríjemné, že susedia nemôžu mať otvorené
okná.
Ing. Melichárek - návrh na výjazdové stretnutie poslancov po obci. Uviedol, že je potrebné riešiť
zlý stav miestnej komunikácie. Starosta obce uviedol, že takéto úpravy sa robia. Niekoľkokrát bola
cesta opravovaná pri pani Rapavej, napriek opravám sa opäť prepadla.
JUDr. Šafár – upozornil na „učiteľskú“ cestu, na ktorej sa pri vysokých zrážkach vymývajú kamene
z cesty, na ktorej sa budovala kanalizácia, panely sa vybrali a cesta sa zasypala kameňmi. vybrali sa
panely, cesta sa vymýva a vyplavujú sa kamene. Starosta uviedol, že cesty sa čistia
M. Rapavá (kontrolórka obce) – na podnet občana poznamenala, či by bolo možné zabezpečiť
stravu pre dôchodcov aj počas sviatkov a víkendov. Starosta obce uviedol, že táto požiadavku nie
je možné akceptovať, nakoľko prevádzka obecnej kuchyne je od pondelka do piatka.
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JUDr. Šafár – žiada starostu zabezpečiť, aby počas sviatku všetkých sv. nebol na cintoríne
neporiadok. Navrhuje, aby sa kontajner, ktorý je umiestený pri vchode premiestnil za cintorín.
Mgr. Kasášová – uviedla, že je potrebné opraviť balkón v bývalom zdravotnom stredisku.
V súčasnosti v budove pôsobí klub seniorov a z balkóna zateká aj do interiérov. Ďalej uviedla, že
na zákostolí sa vyčistila cesta a umiestni sa tam informačná tabuľa. Na informačnej tabuli sú
informácie o kostole, ktorý tam niekedy stál.

K bodu 11 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie :

U Z N E S E N I E č. IV / 2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.09.2017 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:
A schvaľuje
1. Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017.
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Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), 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:..........................................991 162
Kapitálové príjmy:.....................................13 000
Príjmy spolu:.........................................1 004 162
Finančné operácie:.....................................18 072
Rozpočtované príjmy celkom:............1 022 234
Bežné výdavky:.......................................934 337
Kapitálové výdavky:.................................46 905
Výdavky spolu: …..................................981 242
Finančné operácie: …...............................40 992
Rozpočtované výdavky celkom:.......1 022 234
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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3. Zámer podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 pod názvom Prístavba telocvične a
špeciálnych učební k ZŠ Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Výšku spoluúčasti najmenej 20% z požadovaných finančných prostriedkov na projekt
s názvom Prístavba telocvične a špeciálnych učební k ZŠ Veľké Lovce, vo výške
26 998,31 Eur
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. Zmluvu o dielo k vypracovaniu projektovej dokumentácie "Prístavba telocvične
a špeciálnych učební k ZŠ Veľké Lovce" - zmena stavby pred dokončením.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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6. V súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
katastrálnom území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Okresným úradom Nové
Zámky, odbor katastrálny na liste vlastníctva číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo
2755/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 234 m2, z ktorého podľa
geometrického plánu číslo 42/2017 zo dňa 03.07.2017 bol oddelený pozemok diel 2
s parcelným číslom 2729/3 ako parcela registra C, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 104 m2 pre žiadateľa : Pavol Bartko a Judita Bartková, Veľké Lovce
č. 661.
Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkom č. 2729/3,
ktorého vlastníkom sú manželia Pavol Bartko a Judita Bartková, Veľké Lovce č. 661.

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

7. Požiadavku Základnej školy s materskou školou vo Veľkých Lovciach na obnovenie
maľovky stien, stropov a olejových sokolov v jedálni, umyvárni, šatni, WC, vstupe
a schodisku v priestoroch materskej školy.
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Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), 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,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2017.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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C súhlasí
1. S odkúpením alebo zámenou pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Lovce, zapísanom na
liste vlastníctva č. 1, parcelné číslo 1178/2, výmera 1081 m2 pre pána Jozefa Korpáša,
bytom Veľké Lovce č. 150 za dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D nesúhlasí
1. So žiadosťou pani Heleny Rafaelovej, bytom Veľké Lovce č. 169 o jednorázovú finančnú
výpomoc.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli, dňa 27.09.2017
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Zasadnutie sa ukončilo o 20.10 hod

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Marek Šafár
Ing. Anna Krajčovičová

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

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

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa o výsledkoch kontroly pod č. III/2017
C–

Zmena rozpočtu

D–

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017

E–

Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018

F–

Návrh Uznesenia č. III/2017

G – Libreto
H - Prezenčné listiny
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