Kontrola plnenia uznesení
predložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce,
ktoré sa bude konať dňa 26. augusta 2015.
V zmysle rokovacieho poriadku čl.12 bod 1, predkladám kontrolu plnenia uznesenia nasledovne:

Uznesením č. V/2014 z 12.12.2014 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie v bode B-6
-správu o priebežnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. IV/2014úlohy vyplývajúce z uvedenej správy sú nasledovné:

Úloha z kontroly č.20-hospodárenie s majetkom obce Následne na vyradenie DHM bolo potrebné doložiť spôsob likvidácie vyradeného majetku.
Dňa 24. 8. 2015 predložená zápisnica zo dňa 3.7.2015 o likvidácii poškodeného a opotrebovaného
drobného hmotného majetku odovzdaním do separovaného zberu spoločnosťou Brantner Nové
Zámky s. r. o.
Úloha splnená

Úloha z kontroly č.21-zosúladenie vymenovaných VZN v uvedenej kontrole so zákonom,
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach VZN č.2/2012-o organizácii miestneho referenda
VZN č.2/2011-o nakladaní s komun. a stavebným odpadom
odstrániť formálne nedostatky- VZN č.1/2012 /o umiestňovaní volebných plagátov
VZN č.1/2011- /o pravidlách času predaja /
úlohy sa sledujú priebežne, je potrebné odstrániť nedostatky a predložiť na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.

Uznesením OZ č. II/2015 C bod č. 2 – OZ poveruje starostu obce na prerokovanie
podmienok prenájmu priestorov v budove bývalého obecného úradu a bývalého zdravotného
strediska s organizáciámi, ktoré požiadali o prenájom.
Priestory v budove bývalého obecného úradu boli pripravené na bezplatný prenájom-na základe
ústneho doporučenia obecného zastupiteľstva úloha bude splnená až po podpísaní bezplatnej
nájomnej zmluvy s hmotnou zodpovednosťou. Zmluva zatiaľ neuzatvorená.
Úloha nesplnená.

Uznesením č. III/2015
C – obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce
1.Zaslať predexekučnú výzvu dlhodobým neplatičom daní a poplatkov
Úloha :nesplnená
2.Doplnením pasportizácie miestnych komunikácií.
Úloha splnená
D- poveruje poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Danu Bakošovú vypracovaním a
predložením návrhu zásad vedenia kroniky obce
návrh zásad bol vypracovaný, zaslaný mailom a bude predložený na schválenie
na zasadnutí OZ 26. 8. 2015
úloha splnená
Veľké Lovce dňa 26. 8. 2015
Kontrolu uznesení previedla : Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce.
Na vedomie : Ing. Libor Kráľ , starosta obce

