LIBRETO
pre predsedajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Veľké Lovce, ktoré sa konalo dňa
15.12.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vážení prítomní!
Otváram zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, na ktorom Vás vítam.
Zasadnutie bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení na dnešný deň.
Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 poslancov. Ospravedlnení poslanci sú
3.
___________________________________________________________________
Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, uznášať sa a prijímať všeobecne
záväzné nariadenia.
Program dnešného zasadnutia je nasledovný:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
Zmena rozpočtu obce
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Lovce
Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Záver

Má niekto pripomienky k navrhovanému programu, ak nie dá hlasovať o programe rokovania, ak
nie sú pripomienky, resp. pozmeňujúce - doplňujúce návrhy, konštatuje, že program bol schválený
bez zmeny, resp. so zmenou.

Predloží návrh na zloženie návrhovej komisie
l. Ing. Anna Krajčovičová
2. JUDr. Marek Šafár
3. Ing. František Galbavý
Má niekto pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Dá hlasovať, konštatuje, v akom zložení
bude pracovať.
Určí overovateľov zápisnice:
1. Ing. Adriana Benyusová 2. Filip Mihók
Určí zapisovateľku Mgr. Simona Habrmanová
P R O G R A M
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Dá hlasovať o uznesení.
Konštatuje, či bolo uznesenie prijaté alebo neprijaté, resp. s akými pripomienkami.
Zasadnutie OZ ukončí.

