OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2018 - 1

Veľké Lovce 28.03.2018

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
28.03.2018 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach
PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2018
4. Zmena rozpočtu obce
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
6. Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2017
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na
rok 2018

8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.

9. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
10. Rôzne informácie
11. Diskusia
12. 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.Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2018
4.Zmena rozpočtu obce
5.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
6.Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2017
7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na
rok 2018
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8.Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.

9.Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
10.Rôzne informácie
11.Diskusia
1.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. František Galbavý, Jozef Melišek, Gabriel Tóth – poslanci OZ. Nikto nemal pripomienky
k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – ….. 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.

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.
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K bodu 3 - Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/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 „B“. Kontrolórka
obce informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.

K bodu 4 – Zmena rozpočtu
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce na rok 2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2

zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy: …........................................... 1 049 220,00 €
Kapitálové príjmy: ….......................................162 350,00 €

Príjmy spolu: ….............................................1 211 570,00 €
Finančné operácie : …......................................129 852,00 €

Rozpočtované príjmy celkom:...................,...1 341 422,00 €
Bežné výdavky: …............................................ 966 130,00 €
Kapitálové výdavky: …..................................... 334 300,00 €
Výdavky spolu: ….......................................... 1 300 430,00 €
Finančné operácie:…...........................................40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: ….................1 341 422,00 €
Zmena rozpočtu je k zápisnici je priložená pod písmenom „C“.
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K bodu 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie. K zápisnici je Sprava o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
priložená pod písmenom „D“.

K bodu 6 - Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2017
K zápisnici je sprava o vybavených sťažnostiach za rok 2017 priložená pod písmenom
„E“.

K bodu 7 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých
Lovciach na rok 2018
Návrh VZN č. 1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu
15 dní pred konaním OZ. Do podateľne obecného úradu nebola doručená pripomienka k VZN.
V prílohe je návrh VZN priložený pod písmenom „F“.

K bodu 8 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.
Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní
pred konaním OZ. Do podateľne obecného úradu nebola doručená pripomienka k dodatku.
V prílohe je Návrh dodatku priložený pod písmenom „G“.
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K bodu 9 – Žiadosti doručená obecnému zastupiteľstvu
- Zmena účeli k poskytnutej dotácii na rok 2018 - starosta informoval prítomných o doručenej
žiadosti MO Matice Slovenskej zo dňa 26.3.2018. Členovia miestneho odboru žiadajú
o schválenie zmeny účelu k poskytnutej dotácii nasledovne : K uzatvorenej zmluve č. 5/2018 v
bode I – Predmet zmluvy, odsek 2 : 1. použiť pre múzeum okrem schváleného účelu – prevádzka
múzea, organizácia výstav a prehliadok doplniť zmenu i na účel usporiadania udalosti „Noc v
múzeu“.
2. pri príležitosti osláv 70. rokov od založenia MO MS vo Veľkých Lovciach a pripomienky 155.
výročia založenia Matice Slovenskej plánujú recepciu, malé darčeky, kvety, diplomy, náklady na
výzdobu, zhotovenia fotodokumentácie a iné výdavky spojené s organizovaním tejto udalosti.
Starosta obce uviedol, že žiadosť sa bude riešiť dodatkom k zmluve.

- Žiadosť o prijatie do zamestnania – starosta informoval prítomných, že do podateľne obce bola
doručená žiadosť o prijatie do zamestnania na pozíciu knihovník. JUDr. Šafár uviedol, že
pracovno-právne vzťahy zamestnancov obce nemôže riešiť zastupiteľstvo obce, ale starosta.
- Žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia – Žiadateľ Ing. Filip Mihók žiada
o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia na parcele č. 859/1 z dôvodu výstavby rodinného
domu na predmetnej parcele. Starosta uviedol, že na predmetnej parcele nie je možné vybudovať
verejné osvetlenie, nakoľko vlastníkom parcely nie je obec. Vzhľadom na záujem obyvateľov obce
navrhuje starosta obce previesť darovaním časti pozemkov, a tým by obec mohla na uvedenom
mieste vybudovať verejné osvetlenie. Poslanci OZ sa uzniesli na nasledovnom : Urobiť prieskum
na parcele Uherské vinohrady – cesta od pána Ladislava Chudivániho k lesu o možnosti darovania
pozemkov pod cestou do vlastníctva obce.

6/16

K bodu 10 – Rôzne informácie
Starosta obce informoval prítomných :
–

o zrealizovanom projekte Raiffeisen banky na opravu chodníkov v miestnom parku.
Uviedol, že v súčasnosti prebieha verejné hlasovanie za projekt. Obec je v súčasnosti na
prvom mieste.

–

obec získala grant z Nadácie ZSE (Zamestnaneckého grantového programu), z ktorého
plánuje nakúpiť verejné osvetlenie do miestneho parku.

–

o zámere prijať nových pracovníkov na údržbu verejných priestranstiev (koscov).

–

odchode pána Farkaša, ktorý bol údržbár Telovýchovnej Jednoty. Na uvedenú pozíciu sú
dvaja záujemcovia.

–

o podaní žiadosti o dotáciu z Úradu vlády na detské ihrisko. Minulý rok sa dotácia zrušila
a nebol podporený žiadny projekt.

–

verejnom obstarávaní na dobudovanie sociálnych zaradení telocvične, ktoré prebehne po
sviatkoch Veľkej noci. Požaduje, aby sa práce vykonali do konca letných prázdnin.

–

Rekonštrukcii vnútorných priestorov MŠ. Informoval, že sa vykoná verejné obstarávanie.
Práce budú realizované počať letných prázdnin.

–

Podpísaní zmlúv s pánom Hrušovským a Kurucom.

K bodu 11 – Diskusia
- JUDr. Šafár Ing. Krajčovičová organizujú pietnu spomienku pri oslobodení obce. Ing.
Krajčovičová uviedla, že 27. marec je dňom oslobodenia aj našej obce. Podobné pietne spomienky
sa organizujú bežne.
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Napriek tomu, že výročie bolo včera, spomienka by sa uskutočnila 15. 4. 2018. Tento dátum
vybrali po dohode s vojenským biskupom, ktorý rád prijal pozvanie na udalosť. Ďalej informovali,
že spomienka by sa uskutočnila pri pomníku padlých spoluobčanom na rímsko-katolíckom
cintoríne.

Starosta obce uviedol, že obec chce požiadať o slávnostnú čatu. Obec požiadala

kanceláriu Generálneho štábu.
- p. Melišek uviedol, že na cintoríne by bolo vhodné osadiť lavičky.
- Ing. Krajčovičová uviedla, že do obecnej kroniky sa majú zapisovať len historické fakty a nie
žiadne komentáre. Doporučuje obecnému kronikárovi zúčastniť sa školenia kronikárov.
- Ing. Krajčovičová predniesla požiadavku obyvateľov obce o zakúpenie dosky/tabule na plagáty,
nakoľko sa na autobusové zástavky plagáty lepiť nemôžu.
- p. Bakošová sa spýtala starostu obce, či sa budú demontovať zvodidlá pri polyfunkčnej budove?
Starosta obce uviedol, že ak skončí monitorovacie obdobie centrálnej zóny, ďalej uviedol, že sa
uvažuje o zasadení stromčeka na centrálnu zónu, ktorý bude slúžiť ako vianočný stromček.
- Ing. Galbavý sa spýtal starostu obce ako skončil projekt s lávkou pre peších ? Starosta uviedol, že
komunikuje s OÚ NR.

K bodu 12 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici.
Zasadnutie sa ukončilo o 19:00 hod.
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Overovatelia zápisnice:

JUDr. Marek Šafár

…...............................

Ing. Anna Krajčovičová

…...............................

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

…...............................

Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
U Z N E S E N I E č. I/ 2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.03. 2018 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A. S C H V A Ľ U J E
1)

Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018.

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

2)

Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004

Z. z. a podľa priloženého návrhu:
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Bežné príjmy: …........................................... 1 049 220,00 €
Kapitálové príjmy: …........................................162 350,00 €
Príjmy spolu: …..............................................1 211 570,00 €
Finančné operácie : …........................................129 852,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:......................1 341 422,00 €
Bežné výdavky: …............................................ 966 130,00 €
Kapitálové výdavky: …..................................... 334 300,00 €
Výdavky spolu: ….......................................... 1 300 430,00 €
Finančné operácie:…............................................40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …...............1 341 422,00 €
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

3) V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) v katastrálnom
území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva
číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 2050/1, druh pozemku orná pôda o výmere 7763
m2, z ktorého podľa

geometrického plánu číslo 180/2012 zo dňa 5.4.2012, vyhotoviteľ

GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Ing. Ľubomír Šagát, overeným pod číslom 360/12 dňa
22.6.2012, boli oddelené pozemky:
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•

parc. číslo 2050/18 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha a

•

parc. číslo 2050/19 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha

pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, Bratislava.
Na odpredávaných pozemkoch je umiestnená stavba spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
, Čulenova 6, Bratislava: prekládka TS0058-001, ktorá slúži na skvalitnenie distribúcie elektrickej
energie pre občanov obce Veľké Lovce. Dohodnutá cena je 5 EUR za m2, t. j. celková cena za 18
m2 činí 90 EUR.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

4) V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na: „Zámenu časti
pozemku“ podľa geometrického plánu č. 53/2017, vyhotovený Geodetickou kanceláriou Ing. Jozef
Ürge z Nových Zámkov nasledovne : časť pozemku zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra C,
parc. č. 469/21, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 22243 m2, katastrálne územie Veľké
Lovce, diel 2 o výmere 30m2 za časť pozemku zapísaného na LV č. 3339 ako parcela registra C,
parcelné číslo 273/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1011 m2 zamieňa za
diel 4 o výmere 24 m2, ktorého vlastníkom je Viliam Korpáš, bytom Veľké Lovce č. 128.Zámenou
obec rozšíri miestnu komunikáciu pre lepšiu prejazdnosť motorových vozidiel a zároveň sa zníži
ostrosť zákruty a zlepší sa jej viditeľnosť.
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Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

5)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých
Lovciach, na rok 2018.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

6)

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

7)

Prijať do pracovného pomeru na dobu určitú maximálne 3 pracovníkov - koscov na

udržiavanie verejnej zelene a priestranstiev v obci.
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Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

8)

Zmenu účelu použitia dotačných prostriedkov pre MO Matice slovenskej podľa jej žiadosti.

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

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. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

2)

Správu o výsledkoch kontroly pod č. I/2018.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.
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3)

Ročnú správa o vybavovaní sťažností obce Veľké Lovce za rok 2017.Hlasovanie: za - 8

( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová,
JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.
4)

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

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

5)

Návrh starostu obce na obsadenie miesta prevádzkového pracovníka kultúrneho domu.

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

6)

Zámer obce usporiadať spomienkovú slávnosť k stému výročiu ukončenia 1. svetovej vojny.

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.
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C. U K L A D Á S T A R O S T O V I O B C E
1)

Urobiť prieskum na parcele Uherské vinohrady – cesta od pána Ladislava Chudivániho k

lesu o možnosti darovania pozemkov pod cestou do vlastníctva obce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová,
Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 29.3.2018

…..................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
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ZOZNAM PRÍLOH

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2018
C–

Zmena rozpočtu

D–

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

E – Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2017
F–

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a

mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na
rok 2018
G - Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.
H - Návrh Uznesenia č. III/2017
CH – Libreto
I - Prezenčné listiny
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