Zápisnica
zo XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 26. septembra 2017
Prítomní: Ing. Ján Izrael – starosta obce
Marián Dávid, Jaroslav Gajdoš, Ing. Peter Hrbáľ, Michal Gombala, Ing. Katarína
Jurigová Vrťová, Zuzana Nemcová, Ing. Ján Sliacky, Ing. Vladimír Volko, Ján
Zvara – poslanci OZ
3 pracovníčky OcÚ
p. Sliacka – hlavný kontrolór obce
Mgr. Popracová – riaditeľka ZŠ s MŠ
4 občania
Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Sliacky, Zuzana Nemcová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Rozbor plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017.
4. Schválenie II. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017. Stanovisko
komisie FaSOM k návrhu II. zmeny rozpočtu.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2016/2017 v ZŠ s MŠ. Informácia o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2017/2018.
6. Voľba prísediacich Okresného súdu Zvolen.
7. Vyhodnotenie Dni obce Kováčová 2017 a sochárskeho sympózía.
8. Prerokovanie usmernenia OR HaZZ vo Zvolene k opatreniam počas vykurovacieho
obdobia.
9. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v r.2017.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesení.
13. Záver.

1. Otvorenie – schválenie programu :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom
OZ, otvoril starosta obce Ing. Ján Izrael. Po privítaní prítomných starosta skonštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomných všetkých 9 poslancov.
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Starosta podal stručnú informáciu o činnosti OZ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Počas
tohto obdobia sa uskutočnili 3 pracovné porady starostu a poslancov.
V poradí 31. pracovná porada poslancov a starostu ( v ďalšom texte: PPP ) sa uskutočnila dňa
17.7.2017 za účasti 6 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci Dávid, Nemcová a Zvara. Zápis
z porady tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice.
V poradí 32. PPP sa uskutočnila dňa 21.8.2017. Prítomných bolo 8 poslancov. Ospravedlnený
bol poslanec Gajdoš. Zápis z tejto porady tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice.
V poradí 33. PPP sa uskutočnila 18.9.2017 za účasti 7 poslancov, ospravedlnení boli poslanci
Dávid a Gombala. Zápis z tejto porady tvorí Prílohu č.4 tejto zápisnice.
Následne starosta predniesol návrh programu XVIII. zasadnutia OZ.
Pripomienky k predloženému návrhu neboli vznesené, preto dal o ňom hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.149/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ konaného dňa 26.9.2017.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia OZ určil starosta Ing. Sliackeho a
p. Nemcovú.
Starosta požiadal o overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Ing. Hrbáľa a p. Gombalu.

2. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Jurigovú Vrťovú, p. Zvaru
a p. Dávida.
Pozmeňujúci návrh nebol predložený, starosta dal o zložení komisie hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.150/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, p. Zvara, p. Dávid.
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3. Rozbor plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017.
Starosta predniesol základné informácie o predloženom materiály „Rozbor plnenia
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017“, pričom niektoré položky vysvetlil
detailnejšie:
- príjmy z odvodov z hazardných hier – nepodarí sa naplniť ( tendencia znižovania hazardu )
- chýbajúce nájomné za reklamnú plochu – Euro Slovakia – transformácia Hotel Tatran – už
sme vyzvali novú spoločnosť na úhradu
- kamerový systém – peniaze už prišli, zmena technického riešenia odsúhlasená, ideme robiť
výberové konanie
- oprava a údržba verejného osvetlenia – objednaná prepäťová ochrana ( bolo zaznamenané
poškodenie VO bleskom ) – časť výdavkov bude plnená z poistky
- kapitálové výdavky – až po 30.6.2017 – 43 tis. € – chodník k Domu smútku
Celkom bežné príjmy obce a ZŠ s MŠ sú k 30.6.2017 vo výške 352.075,74, čo
predstavuje 54,44 % z plánovanej výšky ( rozpočet na rok 2017 po I. zmene ).
Bežné výdavky obce boli k 30.6.2017 vo výške 149.293,88 €, čo predstavuje 38,13%.
Výdavky ZŠ s MŠ boli 99.470,15 € ( 41,86 %).
Rozbor plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017 tvorí Prílohu č.5
tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.151/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Plnenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017.

4. Schválenie II. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017. Stanovisko
komisie Fa SOM k návrhu II. zmeny rozpočtu.
Starosta predložil poslancom návrh II. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017,
ktorý tvorí Prílohu č.6 tejto zápisnice.
Starosta následne podrobne vysvetlil zmeny zapracované v návrhu.
V príjmovej časti:
- zvýšenie príspevku na asistenta učiteľa ( štát zvýšil príspevok ) – 2.252,00 €
- dotácia z BBSK na podujatie Dni obce Kováčová 2017 – 1.000,00 €
Vo výdavkovej časti:
- platby za prenájom – prenájom pozemkov od urbárskej spoločnosti na umiestnenie
prístrešku v rámci projektu „Duby v Kováčovej“ – 1,00 €
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- oprava ciest – otočka autobusov v kúpeľoch, ul. Sládkovičova od ul. Kúpeľnej po
most ponad potok ( pozatvárané trhliny ), zálievky na Tajovského ulici – 3.000,00 €
- nákup prívesného vozíka – 630,00 € - presun do inej položky
- oprava a údržba verejného osvetlenia – prepäťová ochrana – 1.000,00 €
- spotreba plynu – Obecný dom – 500,00 €
- oprava budov, objektov – 6.500,00 € - strecha MŠ – celoplošné ( vyše 400 m ² )
prelepenie lepenkou ( viditeľné trhliny sú opravené )
Ing. Hrbáľ predniesol stanovisko ním vedenej komisie OZ k predloženému návrhu II. zmeny
rozpočtu.
Komisia prerokovala návrh II. zmeny rozpočtu a odporučila ho poslancom schváliť bez
výhrad.
Stanovisko komisie tvorí Prílohu č.7 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.152/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu II. zmeny
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017.
B) Schvaľuje
1. II. zmenu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017.

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2016/2017 v ZŠ s MŠ. Informácia o pedagogickom –organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2017/2018 v ZŠ s MŠ
v Kováčovej.
Starosta požiadal riaditeľku ZŠ s MŠ v Kováčovej Mgr. Popracovú o prednesenie správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2016/2017 a podanie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení školského roka 2017/2018.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2016/2017, ktorú predniesla Mgr. Popracová, tvorí Prílohu č.8 tejto zápisnice.
Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského
roka 2017/2018 tvorí Prílohu č.9 tejto zápisnice.
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Rozprava:
Poslanci nemali k predloženým materiálom pripomienky.
Do rozpravy sa prihlásila p. Libičová, ktorá chcela vysvetlenie od riaditeľky ZŠ s MŠ prečo
rodičia musia prispievať do fondu ZRŠ a aj do triedneho fondu.
Mgr. Popracová jej vysvetlila použitie obidvoch fondov.
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.153/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2016/2017 v ZŠ s MŠ v Kováčovej.
B) Berie na vedomie
1. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
školského roka 2017/2018 v ZŠ s MŠ v Kováčovej.

6. Voľba prísediacich Okresného súdu Zvolen.
Starosta vysvetlil dôvod zaradenia tohto bodu do programu dnešného zasadnutia OZ.
Obci bola zaslaná žiadosť Okresného súdu Zvolen zo dňa 31.7.2017 o zabezpečenie voľby
aspoň 2 prísediacich vzhľadom k tomu, že dňom 29.10.2017 sa končí volebné obdobie pre
prísediacich z našej obce Gabrielu Kralovenskú a Mgr. Pavla Melicherčíka.
Podľa §140 zákona č.385/2000 Z. z. v znení noviel, si prísediacich volia zastupiteľstvá
v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo
pracujú v obvode a spĺňajú predpoklady podľa §139 ods.1,2 zákona č.385/2000 Z. z.
Starosta a poslanci sa dohodli na augustovej PPP, že starosta osloví nasledovných občanov:
PhDr. Marta Ličková
Jozef Kušpál
Mária Sliacka.
Všetci 3 občania, na ktorých oslovení sa starosta a poslanci dohodli, prejavili záujem
zúčastniť sa volieb prísediacich Okresného súde Zvolen a títo kandidáti boli navrhnutí
Okresnému súdu za prísediacich za Obec Kováčová.
Dňa 8.9.2017 bol z Okresného súdu Zvolen doručený list, v ktorom bolo obci oznámené, že
Okresný súd nemá výhrady voči navrhnutým kandidátom.
Starosta a poslanci sa dohodli, že hlasovať sa bude o uznesení, v ktorom sú uvedení všetci 3
kandidáti.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
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Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 ( Ing. Sliacky )
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.154/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
 Za prísediacich Okresného súdu Zvolen
- Jozefa Kušpála
- PaedDr. Martu Ličkovú
- Máriu Sliacku

7. Vyhodnotenie Dní obce Kováčová 2017 a sochárskeho sympózia.
Starosta požiadal o vyhodnotenia tradičného podujatia Dni obce Kováčová p. Mikulovú.
Jej správa „Vyhodnotenie Dní obce Kováčová 2017“, ku ktorej poslanci nemali pripomienky,
tvorí Prílohu č.10 tejto zápisnice.
Následne starosta požiadal p. Rusinkovičovú o zhodnotenie Sochárskeho sympózia, ktoré
sa uskutočnilo v našej obci pred a počas podujatia Dni obce Kováčová 2017.
Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Sochárske sympózium v Kováčovej tvorí Prílohu
č.11 tejto zápisnice.
Rozprava:
Starosta poďakoval p. Mikulovej a p. Rusinkovičovej za ich prácu pri organizácií Dní obce
Kováčová 2017 a Sochárskeho podujatia.
P. Rusinkovičová poďakovala predstaviteľom obce za možnosť uskutočnenia sympózia
a spoluprácu pri jeho organizácii a zároveň požiadala ešte o pomoc s osadením vytvorených
sôch.
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.155/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Hodnotiacu správu Dní obce Kováčová 2017 a sochárskeho sympózia.
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8. Prerokovanie usmernenia OR HaZZ vo Zvolene k opatreniam počas vykurovacieho
obdobia.
Starosta informoval, že obci bol doručený list z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru ( v ďalšom texte OR HaZZ ) vo Zvolene, ktorý obsahuje usmernenie ako
predchádzať požiarom, znenie relácie do obecného rozhlasu a plagát k problematike čistenia
a revízie komínov.
Hlavné body usmernenia starosta v skrátenej forme prečítal.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene požaduje súčinnosť obce
pri preventívno-výchovnom pôsobení na širokú verejnosť.
Obec bude preto informovať verejnosť o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komínov a dymovodov, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol prostredníctvom:
- prerokovania na zasadnutí OZ
- obecného rozhlasu
- webovej stránky
Poslanci poverili starostu úlohou zabezpečiť postupné preventívne protipožiarne kontroly,
ktoré vykoná preventivár obce. Preventivár protipožiarnej ochrany Ľubomír Belička sa
prioritne zameria na objekty vykurované pevným palivom a najstaršie objekty v obci.
Usmernenie OR HaZZ vo Zvolene k opatreniam počas vykurovacieho obdobia tvorí Prílohu
č.12 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.156/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Žiada
1. Starostu obce zabezpečiť zverejnenie usmernenia OR HaZZ vo Zvolene
k opatreniam počas vykurovacieho obdobia
- na úradnej tabuli Obce Kováčová a na jej webovom sídle
- vyhlásením v miestnom rozhlase minimálne 2-krát v termíne do 20.10.2017
2. Starostu obce zabezpečiť vykonávanie preventívnych kontrol podľa usmernenia
OR HaZZ preventivárom obce najmä v starších objektoch vykurovaných pevným
palivom
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9. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
Starosta požiadal p. Sliacku o prednesenie II. čiastkovej správy HK obce v roku 2017.
HK obce vykonala od ostatného zasadnutia OZ štyri kontroly.
Dve kontroly boli zamerané na priebežne doručované vyúčtovania dotácie pre Jednotu
dôchodcov Slovenska v Kováčovej.
HK obce konštatovala dodržiavanie podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie.
Ďalšie dve kontroly boli realizované na Obecnom úrade. Jedna kontrola bola zameraná
na pokladničné doklady za obdobie január – júl 2017, druhá bola zameraná na kontrolu
výpisov z bežného účtu od 1.1.2017 do 25.7.2017 a kontrolu faktúr od č.1/2017 po
č.173/2017.
Vykonanou kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.
Čiastková správa č.2 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017 tvorí Prílohu č.13 tejto
zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.157/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Čiastkovú správu č.2 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.

10. Rôzne.
Starosta informoval, že 22.9.2017 podpísal zmluvu so Slovenskou agentúrou životného
prostredia o poskytnutí dotácie vo výške 4.286,40 € na projekt Náučný chodník „Duby
v Kováčovej“.
Starosta informoval, že nám bol schválený finančný príspevok vo výške 20.000,-€
od Slovenského futbalového zväzu na novú strešnú konštrukciu a obvodové múry budovy SZ
ATC v areáli futbalového štadióna.
Starosta informoval o odpovedi z Okresného úradu Zvolen, odbor Starostlivosti o životné
prostredie, že príčinou nadmerného zápachu v obci je hnojenie polí spoločnosťou Agrohorse
schváleným hnojivom z digestátu ( produkt Bioplynovej stanice Budča ).
Okresný úrad konštatoval, že predmetné hnojivo možno považovať za malý zdroj
znečisťovania a obec si môže vydať pokyny k jeho používaniu.
Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnilo rokovanie starostu s p. Paučovou z firmy
Agrohorse, na ktorom bolo dohodnuté:
a) firma musí záujem hnojiť najskôr oznámiť obci
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b) hnojenie nebude realizované v piatok a sobotu
c) podľa kapacitných možností bude hnojivo hneď zaorávané do pôdy
Starosta informoval o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Základnej školy s materskou školou v Kováčovej, pretože 11.11.2017 končí funkčné obdobie
terajšej riaditeľky.
Vyhlásenie výberového konania bolo konzultované s Okresným úradom, odborom školstva.
Výberové konanie stačí zverejniť na stránke obce.
Termín doručenia žiadostí: do 4.10.2017 do 15:00 hod.
Starosta tiež informoval, že budú poskytované dotácie vo výške 5,-€/mesiac/dieťa pre Centrá
voľného času so sídlom mimo obce, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v Kováčovej.
Rozprava: poslanci nemali pripomienky k vyššie uvedeným piatim informáciám
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.158/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Informáciu
starostu
o uzatvorení
zmluvy
o poskytnutí
podpory
z Enviromentálneho fondu formou dotácie s poskytovateľom Slovenská agentúra
životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica. Dotácia vo výške
4.286,40 € bude poskytnutá na projekt Náučný chodník „Duby v Kováčovej“.
2. Informáciu starostu o schválení poskytnutia finančného príspevku vo výške
20.000,-€ v rámci projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“.
3. Odpoveď Okresného úradu Zvolen, odboru SoŽP z prešetrenie príčin nadmerného
a dlhodobého zápachu v obci na základe žiadosti Obce Kováčová a podnetu
občanov.
4. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy
s materskou školou v Kováčovej. Termín predkladania žiadostí je do 04.10.2017
do 15:00 hod. na adresu Obce Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová.
B) Súhlasí
1. S poskytnutím dotácií pre Centrá voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým
pobytom v Kováčovej, v súlade s uznesením OZ v Kováčovej č.112/2013 zo dňa
26.2.2013 a VZN Obce Kováčová č.59/2007. Dotácie budú poskytnuté v prípade
predloženia predpísaných dokladov formou zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie
na záujmové vzdelávanie detí.
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11. Diskusia
Starosta vyzval prítomných k všeobecnej diskusii.
P. Juriga Ján ml. požiadal o zmenu zvučiek pri hlásení miestneho rozhlasu ( stále sa
opakujú len dve – jedna pri hlásení úmrtia a druhá pri ostatných hláseniach ).
P. Juriga Ján ml. sa tiež zaujímal, či sa neuvažuje o zakúpení novej vianočnej výzdoby.
Túto myšlienku podporil aj poslanec Ing. Sliacky. Vzhľadom na vysoké obstarávacie ceny,
Ing. Volko požadoval zistiť aj možnosti prenájmu vianočnej výzdoby.
P. Juriga Ján sa tiež informoval, či sa neuvažuje s opravou budovy pošty.
Starosta odpovedal, že oslovil vedenie Slovenskej pošty na spoluprácu pri rekonštrukcii tejto
budovy.
P. Rusinkovičová upozornila, že cintorín nie je uzavretý a môže dôjsť k poškodeniu hrobov.

12. Schválenie uznesení
Z diskusie nevzišiel návrh uznesenia.
Schválené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ tvoria Prílohu č.14 tejto zápisnice.
13. Záver
Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a následne rokovanie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Ing. Ján Sliacky

..............................................

II. overovateľ: Zuzana Nemcová

..............................................

Zapísal: Ing. Vladimír Volko
V Kováčovej, 26. septembra 2017

Ing. Ján Izrael
starosta obce
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Prílohy:
1. Príloha č.1- Prezenčná listina zo zasadnutia OZ.
2. Príloha č.2 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 17.7.2017.
3. Príloha č.3 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 21.8.2017.
4. Príloha č.4 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 18.9.2017.
5. Príloha č.5- Rozbor plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej k 30.6.2017.
6. Príloha č.6 - II. zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
7. Príloha č.7 - Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k II. zmene
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
8. Príloha č.8 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2016/2017.
9. Príloha č.9 - Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení školského roka 2017/2018.
10. Príloha č.10 - Vyhodnotenie Dní obce Kováčová 2017.
11. Príloha č.11 - Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Sochárske sympózium
v Kováčovej.
12. Príloha č.12 - Usmernenie OR HaZZ vo Zvolene k opatreniam počas vykurovacieho
obdobia.
13. Príloha č.13 - Čiastková správa č.2 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
14. Príloha č.14 - Schválené uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26.9.2017.
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