U Z N E S E N I E č. II / 2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.06.2013 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. a podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
813 796
Kapitálové príjmy:
396 542
Finančné príjmové operácie:
476 438
Príjmy celkom:
1 686 776
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

796 867
848 909
41 000
1 686 776

2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veľké Lovce podľa prílohy

3.) V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom
území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou katastra Nové Zámky na liste
vlastníctva číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 1924/4, druh pozemku orná pôda,
vo výmere 1410 m2, z ktorého podľa geometrického plánu číslo 12/2013 zo dňa 16.05.2013
bol oddelený pozemok s parcelným číslom 1924/4 ako parcela registra C, druh pozemku:
trvalé trávne porasty vo výmere 1224 m2 pre žiadateľa: Ing. Františka Galbavého, Veľké
Lovce č. 624.
Odpredávaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je spolu s rodinným domom
a garážou vo vlastníctve žiadateľa a zároveň ho žiadateľ dlhodobo využíva na pestovanie
ovocných stromov.

4.) Udelenie čestného občianstva Mons. Doc. ThDr. Dušanovi Argalášovi, PhD.

B

berie na vedomie

1.)

Správu o kontrole plnenia uznesení

2.)

Správu o priebežnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

3.)

Informatívnu správu o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Nové Zámky

4.)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zo dňa 25.03.2013 vykonané starostom obce

5.)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 zo dňa 17.04.2013 vykonané starostom obce

6.)

Správu o plnení miestnych daní a poplatkov za I. polrok 2013

7.)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

8.)

Informatívnu správu k prípravám osláv 777. výročia obce Veľké Lovce.

9.)

Žiadosť p. Jozefa Németha, bytom Veľké Lovce č.560 o dlhodobý prenájom parc. č.
469/29 o rozlohe 37 m2, podľa geometrického plánu č. 25/2012 zo dňa 18.07.2012

C súhlasí
1.) s poskytnutím jednorázového sociálneho príspevku pani Zuzane Záhumenskej, bytom
Veľké Lovce č. 684 vo výške 500,00 Eur na zabezpečenie sterilného prostredia pre chorého
syna v zmysle žiadosti

2.) s podpísaním zmluvy na realizáciu stavby „Veľké Lovce, odstránenie negatívnych
účinkov dažďových vôd v intraviláne obce“

D nesúhlasí
1.) s poskytnutím jednorázovej výpomoci pre Mareka Bandu, bytom Veľké Lovce č.163
E

pover uje
1) Hlavného kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti v súlade s plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2013
2) starostu obce rokovaním so spoločnosťou Euro-building, a.s. o alternatíve č. 3, v prípade
nesúhlasu spoločnosti Euro-building, a.s., o alternatíve č. 1.

Hlasovanie poslancov: za-9, proti-0, zdržal sa hlasovania-0
Ing. Libor Kráľ, starosta obce

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

