OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2016-1

Veľké Lovce 31.03.2016

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
23.03.2016 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ č. I/2016
Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Ročná správa kontrolóra k vybavovaniu sťažností za rok 2015
Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2016, 2/2016)
Návrh na schválenie PHSR 2014-2020
Rozvojové programy obce
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 8, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1 – Ing. Benyusová
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)
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.

Zákona

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:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ č. I/2016
4. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2015
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
7. Ročná správa kontrolóra k vybavovaniu sťažností za rok 2015
8. Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2016, 2/2016)
9. Návrh na schválenie PHSR 2014-2020
10. Rozvojové programy obce
11. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
12. Rôzne informácie
13. Diskusia
14. 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, 2. Ing. Anna Krajčovičová, 3. Gabriel Tóth– poslanci OZ. Nikto
nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti – nikto,
zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať
v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek a Filip Mihók – 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“. Správa bola
predložená na zasadnutie OZ, podľa článku 12, bod 1. rokovacieho poriadku.
K bodu 3 - Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ č. I/2016
Starosta obce udelil 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 – Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015
Poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ záverečný účet obce za rok 2015
a tabuľku plnenia rozpočtu za rok 2015 .
Záverečný účet obce za rok 2015 a plnenie rozpočtu obce za rok 2015 sú k zápisnici priložené pod
písmenom „C“.
K bodu 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok
2015
Písomné stanovisko k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka obce, pani Mária Rapavá.
Poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou, k zápisnici je priložené pod písmenom „D“.
Kontrolórka obce informovala prítomných o celoročnom hospodárení obce, záverom doporučila
obecnému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie obce za rok 2015 schváliť bez výhrad.
K bodu 6 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie.
K zápisnici je Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 priložená pod
písmenom „E“.
K bodu 7 – Ročná správa kontrolóra k vybavovaniu sťažností za rok 2015
Vyššie uvedenú správu hlavného kontrolóra obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie. K zápisnici je priložená pod písmenom „F“.
K bodu 8 – Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2016, 2/2016)
Návrh VZN č 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh VZN č. 1/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.03.2016 a týmto dňom začalo plynúť
pripomienkové konanie. Návrh nikto nepripomienkoval. Návrh nového VZN č. 1/2016 v záhlaví je
podľa zákona č. 181/2014 Z. z. § 16, ktorý zákon nahrádza doterajší zákon č. 346/1990 Z. z., ktorý
riešil len umiestňovanie plagátov pri voľbách do orgánov samosprávy obcí a nahrádza aj zákon § 19
ods. 7 zák. č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu.
Zákon č. 181/2014 Z. z. § 16 ukladá pre obec vo VZN vyhradzovať miesta a podmienky
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umiestňovania volebných plagátov pre voľby do Národnej rady SR, voľby Európskeho parlamentu,
voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. VZN č. 3/2015 bolo
pripravené v I. polroku 2015 a zmena zákona podľa ktorého je návrh VZN č. 1/2016 nastala od
01.07.2015. Pri predkladaní schválenia sa nepredpokladalo so zmenou zákona. Návrh VZN je
k zápisnici priložený pod písmenom „ G“.
Návrh VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce
Návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.03.2016 a týmto dňom začalo plynúť
pripomienkové konanie. Návrh nikto nepripomienkoval. Predmetom Návrhu VZN je určiť miesto a
čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mesiac zápisu detí sa mení na mesiac apríl.
Návrh VZN je k zápisnici priložený pod písmenom „ H“.
K bodu 9 – Návrh na schválenie PHSR 2014 – 2020
Na decembrovom zasadnutí nebol tento bod prejednávaný. Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Veľké Lovce na roky 2014 – 2020 presunuli na dnešné zasadnutie. Návrh bol zaslaný
poslancom OZ. Poslankyňa pani Bakošová upozornila na chyby, ktoré sa v návrhu nachádzajú.
Jedná sa o históriu v obci a uvádzanie zlých dátumov. Poslanci odporúčajú PHSR schváliť s
výhradou na odstránenie chybných informácií.
K bodu 10 – Rozvojové programy obce
Projekt „Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia“
V októbri 2015 obec znovu podala žiadosť o poskytnutie dotácie na dokončenie kanalizácie v rámci
I. etapy, ktorá bola aj doručená na Environmentálny fond. Dotáciu nám schválili vo výške 150 000
€ s DPH, pričom povinné spolufinancovanie tvorí 5 %, čiže 7 894,74 €. Dotácia je na rok 2016, čiže
v tomto roku prebehne realizácia časti kanalizácie a jej vyúčtovanie.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Obec v roku 2015 požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na rekonštrukciu
a modernizáciu VO v obci. Dotácia nám bola schválená vo výške 260 211,57 € s DPH, čo
predstavuje 95 = z celkových oprávnených výdavkov projektu. Vzhľadom na to, že MH SR
niektoré náklady neuznalo ako oprávnené, celkové náklady projektu vrátane svetelno-tehcnickej
štúdie a záverečného merania sú 300 052,13 € s DPH. Vrámci projektu budú vymenené všetky
pôvodné svetlá verejného osvetlenia, ktoré boli umiestnené na každom druhom stĺpe rozvodovej
siete elektrickej energie a zároveň budú doplnené ďalšie svetlá, tak aby bol každý stĺp osadený
svetelným zdrojom a tým boli splnené požadované svetelno-technické normy. Celkový počet
svietidiel je 303 kusov. Obec výmenou verejného osvetlenia ušetrí 30 % finančných prostriedkov za
elektrickú energiu.
Premostenie Lovčianskeho potoka
Obec v roku 2014 previedla rekonštrukciu jarku pozdĺž oplotenia kostola, v rámci ktorej sa jarok
prekryl, čím sa vytvoril chodník pre chodcov, ktorý končí pri Lovčianskom potoku. Pokračovanie
chodníku bude v roku 2016 zrealizovaným „premostenia potoka lávkou pre chodcov“ s následným
napojením na centrálnu zónu obce. Vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov plánujeme využiť
pôvodnú lávku, ktorá sa v súčasnosti vzhľadom na svoje umiestnenie nevyužíva v areáli materskej
školy.
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Dobudovanie a oplotenie areálu materskej školy
Po orezaní stromov ohrozujúcich majetok a bezpečnosť sa prevedie rekonštrukcia oplotenia pozdĺž
potoka v areáli materskej školy, vrátane vysadenia vhodných rastlín a terénnych úprav podľa
predstáv vedenia ZŠ s MŠ.
K bodu 11 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 08.01.2016 bola na obecný úrad doručená žiadosť o
verejné osvetlenie.
Občania obce Veľké Lovce žiadajú obecný úrad o osadenie stĺpov verejného osvetlenia na
prístupovej ceste k domom a k štvorbytovke so s. č. 687. Poslanec OZ Mgr. Šafár pripomenul, že
by bolo nevhodné keby sme im nevyhoveli, nakoľko obec vymieňala svetlá v celej dedine.
K bodu 12 – Rôzne informácie
•

•

•

•
•

•

•
•

Starosta obce informoval o podaní žiadosti na dostavbu telocvične. Ďalej informoval, že
maximálna možná dotácia bola 200 000 EUR. Obec v roku 2003 zahájila výstavbu stavby
„Prístavba telocvične a špeciálnych učební k základnej škole“ s celkovým nákladom 1 137
854, 35 EUR s DPH k 21.12.2006 boli zrealizované práce v celkovej čiastke 614 087, 50
EUR s DPH. Z týchto finančných prostriedkov bola vybudovaná základná doska v rozsahu
celej stavby a samotná telocvičná hala v rozsahu celej budovy, vrátanie zabudovania
telocvičného náradia. Obec v priebehu roka 2006 dala spracovať dokumentáciu na zmenu
stavby pred dokončením, v ktorej upustila od výstavby špeciálnych učební v rámci vyššie
uvedeného projektu. Týmto došlo k ušetreniu cca 158 633,74 EUR s DPH. Nakoľko obec
nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na dokončenie
rozostavaného diela, každoročne žiadala o poskytnutie dotácie na ukončenie stavby, aby
bolo možné stavbu skolaudovať a uviesť do prevádzky. Od roku 2006 sme neobdržali
žiadne finančné prostriedky na dokončenie diela. Celkové finančné prostriedky, potrené na
dostavbu telocvične predstavujú sumu 338 214,04 EUR s DPH.
Obec má na pláne v tomto roku zrealizovať vybudovanie lávky pre peších, ktorá bude
nadväzovať na centrálnu zónu. Poslanci OZ pripomenuli, že pred realizáciou chcú vidieť
vizualizáciu tejto lávky.
Od júla 2016 by sa mala začať realizovať kanalizácia na úsekoch B -1-1-1 a časť z B. Jedná
sa o stavbu, ktorá bude pokračovať k už vybudovanej kanalizácii pri reformovanom
cintoríne.
Dosadenie thují v športovom areáli.
780. výročie obce Veľké Lovce. Navrhuje poslancom, aby si vyjadrili, či obce bude túto
slávnosť realizovať. Z Nitrianskeho samosprávneho kraja obci schválili dotáciu (na túto
činnosť) 500 EUR. Mgr. Šafár navrhuje, aby sa zvolila komisia, ktorá navrhne program a
celkový priebeh výročia.
Ing. Galbavý navrhuje predať staré osvetlenie. Pán Tóth poznamenal, že osvetlenie by sa
mohlo použiť aj v športovom areáli. Mgr. Šafár navrhuje symbolickú cenu a to 1 € za 1 kus
osvetlenia. Ing. Galabvý a pani Bakošová navrhujú sumu 5 €/1 kus.
Starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti na UPSVaR. Obec žiadala cez § 52 a
na 4 hodiny denne zamestnať štyroch koscov. Tento projekt bude v trvaní šiestich mesiacov.
Starosta informoval o novom zákone, ktorý rieši odpad. V obci je potrebné vyriešiť bio
odpad. Tak ako jeho ukladanie, tak aj jeho zber. Je potrebné spracovať nové všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré bude túto problematiku riešiť. Ing. Galbavý pripomenul, že tento
odpad je potrebné ďalej spracovať. Obec by mohla zakúpiť napr. drtičku, ktorá by bola
umiestnená v zbernom dvore.
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K bodu 13 – Diskusia
Poslanci podávali jednotlivé diskusné príspevky v rámci prerokovávaných bodov.
Ďalšie diskusné príspevky :
1. Starosta informoval, že tento rok sa v obci bude rekonštruovať kanalizácia, konkrétne vetva B-11-1 a časť vetvy B.
2. Ing. Krajčovičová sa vyjadrila, že sa jej nepáči, že obecné zastupiteľstvo sa uskutočňuje
v skorších hodinách. Ľudia, ktorí majú záujem prísť na zastupiteľstvo nemôžu, pretože sa v takomto
čase nachádzajú ešte v práci.
Hlavná kontrolórka, pani Rapavá poznamenala, že v rokovacom poriadku sa nachádza, že
zasadnutie by sa malo zvolávať posledný piatok v mesiaci.
3. Ing. Krajčovičová informovala o výsledkoch výskumu (dotazníku), ktorý sa orientuje na záujem
občanov o denný stacionár. Rozposielalo sa 50 dotazníkov. Z týchto sa vrátilo 35. Výsledky boli
nasledovné : 15 občanov by denný stacionár chcelo, 16 občanov by denný stacionár chcelo pre
svojich blízkych, 2 občania nevedia a 2 o dennom stacionári neuvažujú.
4. Ing. Galbavý upozornil na zlú dopravnú situáciu pri vstupe do obce z Bešeňova. Keď zastavuje
autobus pri vstupe do obce, občania vystupujú do jamy a autá, idú za autobusom nemôžu
predbiehať, pretože autobus zastaví pri Cabernete a nie je vidieť na cestu. Navrhuje starostovi obce
požiadať Nitriansky samosprávny kraj o presuniete zastávky.
5. Pani Bakošová navrhla umiestniť dopravné zrkadlo v šilingii.
6. Ing. Krajčovičová upozornila, že do dnes sa neumiestnilo v kultúrnom dome, pri vstupe do
múzea linoleum alebo PVC podlaha. Žiada starostu o termín, do kedy sa linoleum umiestni. OZ sa
dohodlo na termíne do júna 2016.
7. Pán Melišek sa vyjadril, že je potrebné opíliť thuje, ktoré sa nachádzajú na cintoríne. Ďalej
o potrebe umiestnenia kontajnerov pred vchod cintorína a tiež zavedenie osvetlenia pri chodníkoch.
Pani Bakošová navrhuje použiť stĺpy zo starého verejného rozhlasu.
8. Pani Bakošová sa spýtala starostu, či obec koná, aby v obci ordinovala detská lekárka. Táto
služba v obci veľmi chýba. Starosta uviedol, že obec oslovila lekárku z Nových Zámkoch, ktorá
však odmietla.
9. Pani Rapavá, hlavná kontrolórka obce podala niekoľko diskusných príspevkov :
- Kontrola plnenia uznesenia - veľmi dlho trvá splnenie úlohy uzn-III/2015-vymáhanie nedoplatkov
dane a poplatky-exekúcie zatiaľ neboli robené. Poslancom bol predložený prehľad pohľadávok,
ktoré sú ešte od roku 2009 a ďalšie obdobie kde niektorí dĺžnici svoj dlh vôbec neplatia a tento sa
neustále zvyšuje. Tu je potrebné pristúpiť k daňovému exekučnému konaniu.
Obec už bola upozornená v protokole Pd 116/13 – 5 okresnou prokuratúrou na to, že nevykonáva
daňové exekučné konanie podľa § 88.
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- sledovanie prenájmu lekár, lekáreň -na prehodnotenie po roku pripraviť podklady a potom
prerokovávať-na najbližšom zasadnutí.
- zákon o odpadoch č.79/2015 obce sú povinné do 30.6.2016 schváliť VZN o odpadoch, v súlade s
uvedeným zákonom, navrhujem, aby p. starosta inicioval vypracovanie VZN nakoľko už začiatkom
júna musí byť zverejnené v júni sa bude musieť schvaľovať.
- obec nedala návrh VZN o dotácii na žiaka pre rok 2016 -pre MŠ, ŠJ, ŠKD, ktoré sa má dávať
každý rok.
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. I/ 2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 23. 03. 2016 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 2016.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Lovce na rok 2014-2020 s
výhradou na odstránenie chybných informácií podľa prílohy.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. I. celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad, v zmysle zákona č. 583/2004
Z. z. § 16,ods.10 a
II. usporiadanie schodku celoročného hospodárenia vo výške 310 268,24 € ,zistený
podľa § 10
ods. 3 písm a) a b) zákona 583/2004 Z. z. schvaľuje kryť cez finančné operácie
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Finančné operácie príjmové 351 260,24 € pozostávajú :
krátkodobý úver na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia“
prevod z rezervného fondu je
prevod z roku 2014 účelová dotácia na kamerový systém
Finančné operácie výdavkové splátka dlhodobého úveru

v sume 260 211,57 €
v sume 86 048,67 €
v sume 5 000,00 €
v sume -40 992,00 €

Hlasovanie: za - 8 ( 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. Rozvojové programy obce na rok 2016, podľa prílohy.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 1/2016 o umiestňovaní volebných
plagátov.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Správu o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. I/2016.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2015.
Hlasovanie: za - 8 ( 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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4. Ročnú správu kontrolóra k vybavovaniu sťažností obce Veľké Lovce za rok 2015.
Hlasovanie: za - 8 ( 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Výsledok prieskumu vo veci zriadenia Denného stacionára pre dospelých v obci Veľké
Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( 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 starostu obce
1. Zabezpečiť osadenie dopravného zrkadla v časti obce (Pri gaštanoch). Termín do
06.2016.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Zabezpečiť opravu podlahovej krytiny vstupných priestoroch kultúrneho domu, časť
múzeum. Termín do 06.2016.
Hlasovanie: za - 8 ( 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. Zabezpečiť odkopanie budovy Telovýchovnej jednoty. Termín do 06.02016.
Hlasovanie: za - 8 ( 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 24.03.2016
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Overovatelia zápisnice – Jozef Melišek
Filip Mihók

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

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

…...............................

Zverejnené dňa 13.06.2016
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ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
H-

Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ č. I/2016
Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Ročná správa kontrolóra k vybavovaniu sťažností za rok 2015
Návrh VZN č 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce
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