OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2013-3

Veľké Lovce 30.09.2013

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
27.09.2013 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

1.
2.
3.
4.

ROKOVANIA

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ, materiálnom,
personálnom a technickom zabezpečení nového školského roka 2013/2014
5. Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2013
6. Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2013
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2013
8. Informatívna správa k organizačnému zabezpečeniu volieb do VÚC v roku 2013
9. Prerokovanie upozornenia prokurátora
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
11. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
12. Rôzne informácie
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – Ing. Ivan Horník
Neospravedlnení poslanci – nikto

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) Zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň. Konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je
prítomných 8 poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, uznášať sa a
prijímať všeobecne záväzné nariadenie.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ, materiálnom,
personálnom a technickom zabezpečení nového školského roka 2013/2014
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2013
Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2013
Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Informatívna správa k organizačnému zabezpečeniu volieb do VÚC v roku 2013
Prerokovanie upozornenia prokurátora
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky k
programu, predsedajúci dal hlasovať o programe rokovania v uvedenom znení, hlasovania sa
zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 8 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, 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. Michal Habrman, 2. Ing. František Galbavý, 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: Mgr. Martin Brezánsky a Filip Mihók –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Ing. Ivanu Vallovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce, pani Máriu Rapavú, o podanie správy k tomuto
bodu. K bodu je vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „A“.
V rámci tohto bodu starosta informoval prítomných o dodatku č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu
polyfunkčného objektu, ktorý sme obdržali vo štvrtok. Uviedol, že rozpočet skontroloval, malo by
byť všetko v poriadku.

K bodu 3 – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici je Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 priložené pod písmenom „B“.
Starosta obce podrobne prešiel jednotlivými položkami rozpočtu a zhodnotil hospodárenie obce za
I. polrok 2013. Uviedol:
− do rozpočtu bola doplnená opatrovateľská služba, nakoľko je záujem jednej našej občianky
o poskytovanie tejto služby,
− rekonštrukcia materskej školy – informoval, že ešte bude potrebné orezať stromy a na
budúci rok oplotiť areál materskej školy, uvažuje s vybudovaním ČOV pre materskú školu,
− školský klub detí v súčasnosti navštevuje 9 detí, riaditeľ ZŠ informoval, že na peňažné
prostriedky nemá vplyv počet detí v ŠKD,
− rekonštrukcia prístrešku v športovom areáli – mali by sme sa zmestiť do sumy 7.500,00 €,
nakoľko sa vymieňajú aj poškodené laty pod strešnou krytinou a nevieme, koľko ich bude
potrebné vymeniť,
Ing. Habrman sa spýtal, či rekonštrukciu nerobí firma, ktorá chcela mať v športovom areáli
umiestnenú reklamu. Starosta odpovedal, že firma spolupracuje s p. Sunegom a krytina je
odtiaľ.
− chladiaca technika v zariadení v dome smútku je vymenená,
− verejné osvetlenie – je viac poruchovejšie (jednotlivé svietidlá postupne vypadávajú),
− rekonštrukcia výtlkov – boli opravené výtlky takmer v celej obci, najväčší problém je
„horná cesta“ a časť miestnej komunikácie pri č. domu 2, kde nie je pevný podklad.
Mgr. Brezánsky sa spýtal, či bude cesta na Radavu v zime udržiavaná. Starosta odpovedal,
že je udržiavaná čiastočne, nie prioritne.
Mgr. Brezánsky uviedol, že podľa jeho názoru tú cestu využíva viac vodičov ako smer na
Bešeňov. Starosta uviedol, že podpíše zmluvu s Ing. Galbavým o udržiavaní miestnych
komunikácií aj cesty na Radavu.

K bodu 4 – Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ, materiálnom,
personálnom a technickom zabezpečení nového školského roka 2013/2014
K bodu sú priložené Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2012/2013 za základnú školu a za materskú školu. Správy sú k zápisnici priložené
pod písmenom „C“. Správy boli elektronicky zaslané poslancom. Starosta obce dal slovo p.
riaditeľovi RNDr. Jozefovi Záhumenskému, aby prítomných informoval o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 a materiálnom, personálnom a
technickom zabezpečení nového školského roka 2013/2014.
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K bodu 5 – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2013
Písomnú správu k tomuto bodu pripravila kontrolórka obce, pani Mária Rapavá. Správu
poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priložená pod
písmenom „D“. Starosta požiadal kontrolórku obce o prednesenie správy.

K bodu 6 – Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2013
Písomnú správu k tomuto bodu vypracoval starosta obce, Ing. Libor Kráľ. Poslanci ju
obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priložená pod písmenom „E“.
Starosta informoval prítomných o stave výstavby polyfunkčného objektu, kanalizácie, rekonštrukcie
prekrytia vonkajšieho sedenia v rámci športového areálu, rekonštrukcie odvodňovacieho kanála
dažďovej vody a rekonštrukcii plochej strechy kultúrneho domu.
Čo sa týka výstavby polyfunkčného objektu, úspešné bolo rokovanie o variante č. 3. Časť prác
vykurovanie a zdravotechnika prevedie spoločnosť Š.Z.-JAMAL, spol. s r.o., v rámci dodatku sa
taktiež skrátil termín realizácie, dokončenie výstavby je v dodatku upravené na 12/2014. Rozpočet
je vyšší oproti poslednej podanej informácii o 65,00 Eur.

K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce informoval o Rozpočtovom opatrení č. 5/2013 vykonanom dňa 20.07.2013.
Rozpočtové opatrenie sa týka programu č. 4 – Vzdelávanie, podprogram 4.2. bol navýšený o
2.130,00 €; programu č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, podprogram č. 6.2. položka 651 bola
znížená o 2.230,00 €, podprogram č. 6.3. položka 635 bola navýšená o 100,00 €, podprogram č. 6.2.
položka č. 714 zvýšenie o 2.000,00 € a položka č. 717 zníženie o 2.000,00 € .
Ďalej oboznámil prítomných s predkladaným návrhom zmeny rozpočtu č. 6/2013 nasledovne:
− príjmová časť zostáva bez zmeny,
− výdavková časť:
− navýšenie cestovných náhrad v položke 631, podprogram 1.2 Prevádzkové náklady
obecného úradu o 50,00 €,
− navýšenie opatrovateľskej služby podprogram 2.2 Opatrovateľská služba celkovo o
980,00 € (táto nebola rozpočtovaná nakoľko sme nemali žiadosť o OS, v súčasnosti máme
prijatú jednu žiadosť),
− navýšenie dávok v hmotnej núdzi o 300,00 €,
− navýšenie materiálu v podprograme 3.2. - Nakladanie s odpadovými vodami o 100,00 €,
− navýšenie materiálu a služieb v podprograme 4.2 – Materská škola o 3.700,00 €,
− navýšenie energie v podprograme 6.1 – Verejné osvetlenie a monitorovací systém o
1.500,00 Eur,
− navýšenie dopravného v podprograme 6.2 – Verejné priestranstvo o 500,00 Eur,
− navýšenie služieb v cestnej doprave v podprograme č. 6.3- Cestná doprava o 1.000.00 Eur,
− v rámci kapitálových výdavkov zníženie výstavby priekop v rámci podprogramu č. 6.2 –
Verejné priestranstvo o 8.130,00 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 a zmena rozpočtu č. 6/2013 sú priložené k zápisnici pod písmenom
„F“.
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K bodu 8 – Informatívna správa k organizačnému zabezpečeniu volieb do VÚC v
roku 2013
Starosta obce oboznámil prítomných s harmonogramom technicko-organizačného
zabezpečenia volieb do VÚC. Uviedol, že voľby sa budú konať 9.11.2013. V obci máme vytvorené
dva volebné okrsky, v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu. Informoval o
vymenovaných zapisovateľkách, okrsok č. 1 – Bc. Anna Kurucová a okrsok č. 2 – Ing. Ivana
Vallová.

K bodu 9 – Prerokovanie upozornenia prokurátora
Starosta obce informoval prítomných o upozornení prokurátora, ktoré boli doručené na
obecný úrad v náväznosti na vykonanú kontrolu prokurátorky, o ktorom informoval na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. K uvedenému upozorneniu je potrebné, aby
obecné zastupiteľstvo zaujalo stanovisko.
Z uvedených upozornení vyplývajú pre obec povinnosti týkajúce sa prijatia vzn, ktoré v súčasnosti
ešte nemáme, zrušenia a nahradenia vzn, príp. zrušenia vzn, ktoré majú charakter vnútorného
predpisu a ich prijatia ako vnútorný predpis. Uvedené opatrenia budeme postupne odstraňovať.

K bodu 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o
spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce od 24.07.2013. Poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie OZ. K zápisnici je priložený pod písmenom „G“. K návrhu VZN neboli podané žiadne
pripomienky ani návrhy zo strany občanov ani poslancov OZ.

K bodu 11 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta informoval prítomných o žiadostiach doručených obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie:
 žiadosť Ing. Františka Galbavého bytom Veľké Lovce č. 624 o odpredaj pozemku parc. č.
1924/4 zameraný geometrickým plánom č. 12/2013 zo dňa 16.05.2013 vo výmere 1224 m2,
na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol Schelling spôsob predaja a na dnešnom zasadnutí je
potrebné schváliť predaj. OZ navrhuje obvyklú cenu predaja 3,32 €/m2, čo celkovo
predstavuje za odpredávaný pozemok sumu 4.063,68 €.
 Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o odpredaj pozemku, na
ktorom je umiestnená trafostanica. Uvedená žiadosť už bola predmetom schvaľovania, bola
schválená aj cena predaja, ale stavba nebola ešte presne zameraná. Z uvedeného dôvodu je
predkladaná OZ-vu ešte raz s predloženým geometrickým plánom číslo 180/2012 zo dňa
5.4.2012, podľa ktorého boli oddelené pozemky: - parc. č. 2050/18 o výmere 9 m2, a parc. č.
2050/19 o výmere 9 m2. Schválená cena predstavuje 5,00 €/m2, t.j. celkovo 90,00 € .
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 Žiadosť p. Jozefa Németha, Veľké Lovce č. 560 o dlhodobý prenájom parcely číslo 469/29
o rozlohe 37 m2, ktorá sa nachádza pred pohostinstvom Júlia. Svoju žiadosť odôvodnil tým,
že má na nej vybetónovaný drevený prístrešok na letné posedenie pre zákazníkov.
Starosta informoval o prerokovaní žiadosti na obecnej rade, kde OR navrhla nájom vo výške
1,00 €/m2/rok.
 Žiadosť pani Kvety Rafaelovej, bytom Veľké Lovce č. 169 o jednorázovú finančnú
výpomoc. Starosta informoval prítomných, že OR nedoporučuje schváliť finančnú
výpomoc. Menovanej v minulosti bola schválená výpomoc.
 Žiadosť pána Petra Šaša, bytom Veľké Lovce č. 18 o poskytnutie finančného príspevku na
vonkajšie vchodové dvere a okno z dôvodu synovej imobility. Menovaný k žiadosti priložil
doklady o príjmoch. Starosta uviedol, že OR doporučuje schváliť príspevok a navrhuje sumu
400,00 €. K uvedenej sume neboli podané námietky.

K bodu 12 – Rôzne informácie
V rámci tohto bodu informoval starosta obce prítomných o nasledovnom:
 prevádzkovateľ obecnej káblovej televízie vykonáva výmenu káblov v obci, starosta bol
informovaný o zámere uložiť optický kábel do zeme, podľa platných právnych predpisov
musí byť na uvedené práce vydané stavebné povolenie,
 informoval o vyčistení jarkov v obci, je potrebné vybudovať odtokový žľab a umiestniť
mrežu cez miestnu komunikáciu v časti obce Šilingia a to na dvoch miestach pri p.
Pinčekovej a pri vchádzaní na „hornú ulicu“,
 informoval o technických úpravách chladiaceho zariadenia v dome smútku, uvedenú úpravu
realizovala spoločnosť Š.Z.-Jamal, s.r.o.,
 poďakoval poslancovi Mgr. Marekovi Šafárovi a Ing. Krajčovičovej za organizačné
zabezpečenie osláv 777. výročia obce, ktoré sa uskutočnilo 14.9.2013,
 informoval o ponuke p. Ľuda Kuruca na vystúpenie v rámci mesiaca úcty k starším,
 vianočná svetelná výzdoba obce – uviedol, že má ponuku zo spoločnosti Orgeco, s.r.o. Nové
Zámky, uvedené bolo prerokované aj zasadnutí OR, ktorá navrhuje, aby výzdoba
postupovala od centrálnej zóny na ďalšie ulice, je potrebné sa rozhodnúť, ako vyzdobiť a čo
(ktoré úseky). Starosta navrhuje osloviť spoločnosť, aby vytvorili návrhy vizualizácie
výzdoby, ktoré dá na posúdenie poslancom, je potrebné stanoviť finančný rámec. OZ
navrhuje investovať tento rok 2000,00 € bez DPH a budúci rok taktiež 2000,00 € bez DPH.
Mgr. Martin Brezánsky navrhol vytvoriť vianočné ozdoby z jestvujúcich hadíc, ktoré by
mohli pani učiteľky v škole pretvoriť do rôznych tvarov, napr. zvončeky a pod.. S
uvedeným ostatní poslanci nesúhlasili, starosta uviedol, že hadice nesvietia po celej dĺžke,
sú tam výpady svetiel na určitých úsekoch.
 informoval o voľbe členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Veľké Lovce, zriaďovateľ deleguje
štyroch členov, oznámil, že deleguje nasledovných: Mgr. Martin Brezanský, Filip Mihók,
Ing. Adriana Benyusová a Ing. Ivana Vallová. K navrhnutým členom neboli podané
pripomienky.
-5-

K bodu 13 – Diskusia
V rámci diskusie boli podané nasledovné príspevky:
−
Mgr. Brezánsky mal príspevok k odpadovému hospodárstvu v obci, uviedol, že je potrebné
prehodnotiť spôsob platenia za komunálny odpad, nakoľko občania, ktorí separujú odpad, sú
podľa neho znevýhodnení, pretože platia rovnakú sadzbu.
Druhý diskusný príspevok sa týkal upravenia zákazu lepenia plagátov na autobusové zastávky,
navrhuje vydať VZN a vyhradiť miesto (príp. umiestniť tabule) na vylepovanie plagátov vedľa
zastávok.
Starosta obce k prvému príspevku uviedol, že zatiaľ sme nenašli systém, ako to dôsledne
odkontrolovať, je potrebné premyslieť systém platenia za komunálny odpad, aby bol čo
najspravodlivejší, obáva sa, že pri žetónovom systéme, ktorý je najčastejšie navrhovaný zo strany
poslancov, sa budú ľudia vyhýbať plateniu za odpad vytváraním čiernych skládok.
K uvedenému diskusnému príspevku sa pripojila aj pani kontrolórka, ktorá uviedla, že súčasný
systém platenia za komunálny odpad nám vytkla aj prokuratúra, takže bude potrebné sa tomu viac
venovať a systém platenia za komunálny odpad (VZN na nasledujúci rok) dôsledne prepracovať.
Starosta uviedol, že sa musíme zamyslieť nad tým, akým spôsobom to upraviť vo všeobecne
záväznom nariadení.
P. Filip Mihók si myslí, že asi najspravodlivejšie by bolo prostredníctvom žetónov.
−
Starosta obce informoval, že v súčasnosti prebieha v obci výmena kondenzátorov v
rozhlasoch, postupne budú vymenené v celej obci. Počas realizácie tejto výmeny nebudú
fungovať rozhlasy postupne po uliciach, je potrebné o tom informovať občanov.
−
Čo sa týka ponúk verejného osvetlenia prezentovaných na predchádzajúcom zasadnutí OZ,
tento mesiac má firma GREP začať výmenu verejného osvetlenia v Dolnom Ohaji.
−
Mgr. Brezánsky poznamenal, že by bolo potrebné vypíliť topole okolo ihriska, nakoľko sú
suché. Starosta uviedol, že tento návrh je potrebné zahrnúť do návrhu uznesenia, nakoľko sa
jedná o dosť veľký počet stromov a nutnosť vypílenia stromov by mal posúdiť odborník. Ing.
Galbavý uviedol, že sú firmy, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú.
Ďalšie diskusné príspevky podané neboli.
K bodu 14 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia OZ prečítal Ing. Michal Habrman.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, o uzneseniach hlasovali verejne – zdvihnutím ruky.
Poslanci hlasovali za všetky body návrhu uznesenia okrem bodu C2 spolu a za bod C 2 hlasovali
osobitne.
Hlasovanie poslancov o návrhu uznesenia: za body A 1 -8, B 1 – 5, C 1,3,4,5,6, D, E 1 – 2, F: za - 8
(Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Habrman, Mihók D., Mihók F., Mgr. Šafár,
Tóth G.), proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto
za bod C 2: za – 0, proti – 7 (Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Habrman, Mihók
F., Mgr. Šafár, Tóth G.), zdržal sa hlasovania – 1 (Mihók D.) Návrh tohto bodu nebol prijatý.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
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U Z N E S E N I E č. III / 2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.09.2013 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2013 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:

805 997
839 779
41 000
1 686 776

2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby v obci 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 predaj 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 za cenu 3,32 €/m2, t.j. za
celkovú cenu 4.063,68 € (slovom: štyritisícšesťdesiattri eur a šesťdesiatosem centov).
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.) V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom
území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva
číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 469/21, druh pozemku ostatné plochy o výmere
22243 m2, z ktorého podľa geometrického plánu číslo 25/2012 zo dňa 18.07.2012 bol oddelený
pozemok s parcelným číslom 469/29 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavané plochy, ktorý
má byť predmetom dlhodobého prenájmu.
Na pozemku, ktorý má byť predmetom dlhodobého prenájmu, majú žiadatelia: Jozef Németh a
Vlasta Huslicová, obaja bytom Veľké Lovce 560 umiestnený drevený prístrešok na letné
posedenie pre zákazníkov, vykonávajú na ňom dlhodobo svoju podnikateľskú činnosť a
využívajú ho na poskytovanie služieb pre obyvateľov obce Veľké Lovce.
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5.) V súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj 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 2050/1, druh pozemku orná pôda o výmere 7763 m2, z
ktorého podľa geometrického plánu číslo 180/2012 zo dňa 5.4.2012, vyhotoviteľ Geodetická
kancelária, Ing. Ľubomír Šagát, overeným pod číslom 360/12 dňa 22.6.2012, boli oddelené
pozemky:
- parc. číslo 2050/18 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha a
- parc. číslo 2050/19 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha
pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava za cenu 5,00 €/m2, t.j.
celkovú cenu 90,00 € (slovom: deväťdesiat eur). Na odpredávaných pozemkoch je umiestnená
stavba spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 Bratislava: prekládka
TS0058-001, ktorá slúži na skvalitnenie distribúcie elektrickej energie pre občanov obce Veľké
Lovce.
6.) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013 Základnej školy s materskou školou vo Veľkých Lovciach.
7.) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013 Materskej školy.
8.) Vnútorný predpis - Zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce.

B

berie na vedomie

1.

Správu o kontrole plnenia uznesení.

2.

Správu o priebežnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. III/2013.

3.

Informatívnu správu o organizačnom zabezpečení volieb do VÚC v roku 2013.

4.

Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 zo dňa 20.07.2013 vykonané starostom obce.

5.

Správu o stave rozvojových programov obce na rok 2013.

C súhlasí
1.) s poskytnutím finančného príspevku na vonkajšie vchodové dvere vo výške 400,00 € na
zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilného syna pána Petra Šaša, bytom Veľké
Lovce č. 18.
2.) s podpísaním zmluvy na rekonštrukciu plochej strechy kultúrneho domu so spoločnosťou
Parapetrol, a.s. Nitra vo výške 8.279,28 € s DPH.
3.) S podpísaním zmluvy o dielo na opravu výtlkov miestnych komunikácií so spoločnosťou
BEST ROAD s.r.o., Bratislava v objeme prác, ktorý nepresiahne plnenie 10.200,00 €, pričom
jednotková cena predstavuje sumu 12,00 € s DPH/m2.
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4.) S podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na výstavbu polyfunkčného objektu, pričom
cena za zhotovenie diela je 486.685,04 Eur s DPH.
5.) S podpísaním zmluvy o dielo na rekonštrukciu prestrešenia vonkajšieho sedenia v areáli TJ s
dodávateľom Františkom Sunegom – FERMONT, Veľké Lovce č. 408 v celkovej hodnote do
7.500,00 Eur.

D

vyhovuje

upozorneniam prokurátora zo dňa 22.07.2013 , spis. č. Pd 140/13-3 a Pd 141/13-3 vo všetkých
bodoch.

E

ruší
1.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 – zásady finančného hospodárenia a hospodárenia s
majetkom obce.
2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 1/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva.

F

poveruje
starostu obce zabezpečením odborného posúdenia zdravotného stavu topoľov v
športovom areáli a následným výrubom v prípade potreby.

K bodu 15 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
21.40 hod..
Uznesenie č. III/2013 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 30.09.2013.

Ing. Libor K r á ľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Mgr. Martin Brezánsky
Filip Mihók

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

Zapísala – Ing. Ivana Vallová …........................
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ZOZNAM PRÍLOH

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Plnenie rozpočtu za I.polrok 2013
C – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013
D – Priebežná správa č. III/2013
E – Správa o stave rozvojových programov obce Veľké Lovce na rok 2013
F – Rozpočtové opatrenie č. 5/2013
Zmena rozpočtu č. 6/2013
G – Návrh VZN č. 3/2013
H – Uznesenie č. III/2013
CH – Návrh na Uznesenie č. III/2013
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