OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2013-4

Veľké Lovce 16.12.2013

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
13.12.2013 v budove Kultúrneho domu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena rozpočtu obce na rok 2013
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
6. Správa hlavného kontrolóra o priebeţnej kontrolnej činnosti
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
8. Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN č. 4/2013 o podmienkach drţania psov
na území obce Veľké Lovce; VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké
Lovce; VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014; VZN č.
7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole Veľké Lovce a o určení miesta a termínu na podávanie ţiadostí na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole; VZN č. 8/2013 Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Veľké Lovce; VZN č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia)
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
10. Informatívna správa o výsledkoch volieb do VÚC v roku 2013
11. Ţiadosti o odpredaj pozemkov (Ing. Róbert Németh, p. Irena Ráczová)
12. Ţiadosť o prenájom nehnuteľnosti (p. Jozef Németh a Vlasta Huslicová)
13. Ţiadosť o zámenu pozemkov (p. Stanislav Rapavý)
14. Ţiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014
15. Ţiadosť o poskytnutie jednorazového sociálneho príspevku
16. Rôzne informácie
17. Diskusia
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priloţená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – nikto
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, ţe OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň. Konštatoval, ţe podľa priloţenej prezenčnej listiny je
prítomných 8 poslancov, Mgr. Marek Šafár sa ospravedlnil, ţe bude meškať. Konštatoval, ţe obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, uznášať sa a prijímať všeobecne záväzné nariadenia.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena rozpočtu obce na rok 2013
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
6. Správa hlavného kontrolóra o priebeţnej kontrolnej činnosti
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
8. Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN č. 4/2013 o podmienkach drţania psov na
území obce Veľké Lovce; VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce; VZN č.
6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí
a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014; VZN č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce a o určení miesta a
termínu na podávanie ţiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole; VZN č. 8/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce; VZN č. 9/2013 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 a
nasledujúce zdaňovacie obdobia)
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
10. Informatívna správa o výsledkoch volieb do VÚC v roku 2013
11. Ţiadosti o odpredaj pozemkov (Ing. Róbert Németh, p. Irena Ráczová)
12. Ţiadosť o prenájom nehnuteľnosti (p. Jozef Németh a Vlasta Huslicová)
13. Ţiadosť o zámenu pozemkov (p. Stanislav Rapavý)
14. Ţiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014
15. Ţiadosť o poskytnutie jednorazového sociálneho príspevku
16. Rôzne informácie
17. Diskusia
18. Schválenie uznesenia
19. Záver
Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané ţiadne 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, zdrţal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, ţe program zasadnutia bol schválený
jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné zasadnutie OZ.
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Predsedajúci predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie:
1. Mgr. Martin Brezánsky, 2. Ing. Adriana Benyusová, 3. Filip Mihók – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloţeniu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti – nikto, zdrţal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, ţe návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zloţení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Dominik Mihók a Gabriel Tóth – poslanci
OZ.
Za zapisovateľku určil Ing. Ivanu Vallovú – pracovníčku obecného úradu.

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce poţiadal kontrolórku obce, pani Máriu Rapavú, o podanie správy k tomuto
bodu. K bodu je vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priloţená pod písmenom „A“.
K tomuto bodu starosta obce doplnil, ţe sme realizovali verejné obstarávanie na dodávku elektrickej
energie prostredníctvom spoločnosti Slovenské centrum obstarávania, Bojnice. Verejné
obstarávanie na dodávku plynu sme zatiaľ nerealizovali, nakoľko máme ešte viazanú zmluvu. K
uvedenému bodu doplnila správu pani kontrolórka o odstránených nedostatkoch vyplývajúcich z
upozornenia prokurátora č. Pd 140/13-3 zo dňa 22.7.2013.
K bodu 3 – Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Písomnú správu k tomuto bodu obdrţali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. Poslanci obdrţali Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 a Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok
2013. Uvedené materiály sú k zápisnici priloţené pod písmenom „B“.
Starosta obce informoval o vykonanom Rozpočtovom opatrení č. 7/2013 zo dňa 15.11.2013.
Uvedené rozpočtové opatrenie sa týka programu 2. - Sociálne a zdravotné sluţby, kde dochádza k
navýšeniu v podprograme 2.1 – Stravovanie seniorov a ŤZP o 1.070,00 € a zníţenie v
podprograme 2.4 – Zdravotné sluţby o 1.070,00 €. V programe 6. - Bývanie a občianska
vybavenosť dochádza k navýšeniu poloţiek v podprograme 6.2 – Verejné priestranstvá 611 a 625 o
3.640,00 € a zníţeniu poloţky 651 o 3.640,00 €. Rozpočtovým opatrením nedošlo k zmene
rozpočtu.
Starosta informoval prítomných o navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2013. Uviedol navrhované
zmeny:
Príjmová časť:
zníţenie správnych poplatkov oproti plánu o 2.000,00 €,
navýšenie poplatkov za energie TJ o 980,00 €,
navýšenie úrokov o 150,00 €,
zníţenie príjmov z výťaţkov lotérií o 150,00 €,
navýšenie transferov a to dotácia na podporu v nezamestnaní o 1.900,00 €, voľby o
2.000,00 €, dotácia na kultúru o 100,00 €,
navýšenie príjmov z predaja pozemkov o 4.130,00 €,
zníţenie prevodu z rezervného fondu o 68.924 € oproti poslednej zmene,
zníţenie čerpania úveru na polyfunkčný objekt o 334.346 € oproti plánu.
Výdavková časť:
navýšenie cestovných náhrad o 100,00 € oproti poslednej zmene,
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navýšenie volieb o 2.000,00 €,
navýšenie miezd a odvodov v podprograme 2.1 celkovo oproti poslednej zmene o 820,00 €,
navýšenie výdavkov na energie v podprograme 2.4 oproti poslednej zmene o 110,00 €,
navýšenie výdavkov na sluţby v podprograme 3.1 o 1.600,00 €,
navýšenie výdavkov na energie v podprograme 5.1 o 500,00 €,
navýšenie výdavkov v podprograme 5.2 energie o 3.000,00 € a údrţba o 20,00 € a zníţenie
poloţky sluţby o 1.000,00 €,
v podprograme 5.3 zníţenie poloţky materiál o 300,00 € a údrţba DS o 700,00 € a zvýšenie
sluţieb o 40,00 €,
v podprograme 6.1 zvýšenie výdavkov na energiu o 1.600,00 € a zníţenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia o 123.000,00 €,
v podprograme 6.2 zvýšenie miezd a odvodov celkovo o 950,00 €, navýšenie výdavkov na
vianočnú výzdobu o 2.600,00 €, zníţenie výdavkov na realizáciu polyfunkčného objektu o
388.344,00 €,
v podprograme 6.3 zníţenie výdavkov na sluţby o 500,00 €.
Starosta sa spýtal, či má niekto pripomienky alebo otázky k predkladanému návrhu zmeny
rozpočtu. Nikto nemal pripomienky ani otázky.

K bodu 4 – Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
Návrh rozpočtu obce na roky 2014 -2016 obdrţali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie OZ. K zápisnici je priloţený pod písmenom „C“. Návrh rozpočtu bol zverejnený na
webovej stránke obce a úradnej tabuli obce od 28.11.2013. Po zverejnení návrhu rozpočtu bola
poţiadavka zo strany poslanca Ing. Michala Habrmana upraviť merateľné ukazovatele v
jednotlivých podprogramoch. Tieto boli upravené a na dnešnom zasadnutí OZ boli poslanci s nimi
oboznámení. Starosta obce sa spýtal, či má niekto otázky k predloţenému návrhu rozpočtu.
Uviedol, ţe v návrhu rozpočtu počíta navýšenie miezd administratívnym pracovníkom vo forme
osobného ohodnotenia z 20 % na 30 %.
Oboznámil prítomných s dotazmi k návrhu rozpočtu zo zasadnutia obecnej rady k mzdovým
výdavkom ZŠ s MŠ. Poţiadal p. riaditeľa RNDr. Jozefa Záhumenského o vysvetlenie, nakoľko
návrh rozpočtu za školu spracovával on. Pán riaditeľ uviedol, ţe navýšenie garantovala vláda (5 %
+ 16,00 Eur na osobu a mesiac). Čo sa týka školy, učitelia absolvujú atestačné vzdelávanie, čo im
následne ovplyvní mzdu. V materskej škole máme problém s pedagogickými zamestnancami, jedna
pani učiteľka dala výpoveď, ďalšia nastúpila po materskej dovolenke, ale taktieţ dala výpoveď. V
priebehu predchádzajúceho školského roka sa veľa zastupovalo a v súčasnosti pracuje jedna pani
učiteľka na základe dohody.
Vychovávateľka v školskom klube detí pracuje s úväzkom 24,5 hod. a zvyšok do 27 hod. si dopĺňa
vyučovaním. Uviedol, ţe financovanie ŠKD závisí od počtu ţiakov školy a nie od toho, koľko
ţiakov ŠKD navštevuje.
Ing. Michal Habrman uviedol, ţe vysvetlenie poţadovali z dôvodu, ţe sa im videl privysoký nárast
miezd oproti súčasnosti. Poďakoval za vysvetlenie.
Mgr. Martin Brezánsky uviedol, ţe ŠKD sa oplatí mať v prevádzke, aj keby ho navštevovali len tri
deti. Sú tam deti, ktorých rodičia to potrebujú.
Starosta obce ďalej informoval, ţe v návrhu rozpočtu predpokladáme aj s dostavbou kanalizácie,
polyfunkčného objektu, taktieţ s prekrytím jarku pri kostole.

-3-

K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky
2014-2016
Písomné stanovisko k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka obce, p. Mária
Rapavá. Stanovisko bolo poslancom doručené spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ-va. K
zápisnici je priloţené pod písmenom „D“.
Starosta obce dal slovo pani kontrolórke, aby prítomných oboznámila s obsahom stanoviska.
Pani kontrolórka uviedla, ţe v prvom rade pozitívne hodnotí formálnu zmenu návrhu rozpočtu,
ktorú navrhol Ing. Michal Habrman. Na záver uviedla pani kontrolórka, ţe doporučuje poslancom
schváliť návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh na roky 2015 a 2016 zobrať na vedomie.
Mgr. Marek Šafár prišiel na zasadnutie OZ počas prerokovávania tohto bodu.
Starosta obce k prednesenému uviedol, ţe vzhľadom na to, ţe rozpočtová klasifikácia výdavkov nie
je taká podrobná v rozpočte ako vo výkaze, nie je problém poţiadať o podrobnejší rozpis rozpočtu
na jednotlivé podpoloţky, v prípade, ţe by poslanci mali o to záujem. Ing. Galbavý uviedol, ţe plán
by mal byť čo najpodrobnejší, pri vyhodnocovaní postačuje len celkovo určiť percentuálne plnenie
rozpočtu, ak je odchýlka väčšia ako 5 % v porovnaní s plánom, tak predloţiť obecnému
zastupiteľstvu dôvod odchýlky.
Ing. Habrman doplnil, ţe ide o zjednodušenie práce účtovníčky.
Starosta obce poďakoval Ing. Habrmanovi, pani kontrolórke a účtovníčke, ţe príprave rozpočtu
venovali toľkú pozornosť.

K bodu 6 – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti
Písomnú správu k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka, p. Mária Rapavá. Poslanci
ju obdrţali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priloţená pod písmenom
„E“. Starosta dal slovo pani kontrolórke, aby oboznámila prítomných s vykonanými kontrolami od
posledného zasadnutia OZ. Pani kontrolórka uviedla, ţe neboli zaznamenané nedostatky a
porušenia predpisov.
Uviedla, ţe kontrolovala súlad zmluvy s faktúrou so spoločnosťou Brantner, a.s. Nové Zámky. Tu
našla nesúlad v počte fakturovaných nádob so zmluvou.
Starosta obce uviedol, ţe bol v spoločnosti Brantner, a.s. Nové Zámky. Máme ešte staré plechové
nádoby v pouţívaní, na výmenu poţadujeme plastové. Nie všetky plastové nádoby, ktoré nám
prinesú sa dávajú hneď do pouţívania. Pravdepodobne nám fakturujú pouţívanie (nájom) všetkých
nádob. Dostal prísľub, ţe to v spoločnosti preveria. V najbliţšom termíne zberu komunálneho
odpadu bude vykonaná kontrola počtu nádob.
Pani Rapavá uviedla, ţe v prípade, ţe sa nájdu nezrovnalosti, bude potrebné upraviť zmluvu.
Pán Mihók Dominik sa spýtal, či niekto kontroluje zberový voz pri príjazde do obce.
Ing. Galbavý navrhol odváţiť prázdne aj plné auto na majeri.

K bodu 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 pripravila hlavná kontrolórka, p. Mária
Rapavá. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli obci. Poslanci ho obdrţali
spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priloţený pod písmenom „F“.
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K bodu 8 – Všeobecne záväzné nariadenia obce
V rámci tohto bodu boli zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení č. 4/2013 o
podmienkach drţania psov na území obce Veľké Lovce; č. 5/2013 o pozemných komunikáciách
obce Veľké Lovce; č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach; č. 7/2013 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce a o určení
miesta a termínu na podávanie ţiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole; č. 8/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce; č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia. Všetky návrhy VZN boli zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci ich obdrţali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici sú priloţené pod písmenom „G“ vrátane vyhodnotenia pripomienok.
 VZN č. 4/2013 o podmienkach drţania psov na území obce Veľké Lovce – upravuje
podmienky vodenia psov v obci, určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa a
upravuje zákaz vstupu so psom. Návrh VZN pripravila p. kontrolórka. K návrhu VZN
neboli prijaté ţiadne pripomienky ani návrhy zo strany občanov. Ani poslanci nemali k
predkladanému VZN pripomienky ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
 VZN č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce – návrh vzn spracovala p.
kontrolórka, p. starosta ju poţiadal o oboznámenie prítomných s obsahom vzn. P.
kontrolórka oboznámila prítomných s obsahom návrhu vzn. Dodala, ţe je potrebné vo vzn
určiť poplatok za dočasné parkovanie motorových vozidiel, hoci aj nulovú. Poslanci spolu s
návrhom vzn obdrţali aj vyhodnotenie pripomienok podaných k návrhu vzn. Pripomienka sa
týkala úpravy čl. 5 ods. 2 doplnením textu ...parkovanie nákladných motorových vozidiel a
autobusov... a návrh na vypustenie v čl. 5 ods. 3 (sadzbu za dočasné parkovanie).
Pripomienke starosta obce vyhovel. Starosta uviedol, ţe si nevie predstaviť systém kontroly
dĺţky parkovania a vyberania sadzby, napr. ak niekto zaparkuje na 2 – 3 hodiny počas
víkendu. Navrhuje preto vypustenie sadzby z návrhu vzn. Pani kontrolórka uviedla, ţe zo
zákona vyplýva povinnosť určiť uvedenú sadzbu. Preto, ak nechceme stanoviť sadzbu, treba
určiť nulovú.
Starosta uviedol, ţe o návrhu vzn sa bude hlasovať vrátane prijatej pripomienky, t.j., ţe
suma bude z vzn vypustená. Spýtal sa na názor Mgr. Šafára. Mgr. Šafár uviedol, ţe suma je
vypustená, t.j. nie je upravená vo vzn, takţe ju nevyberáme.
Ing. Habrman navrhol hlasovať vrátane pripomienky a budúci rok je moţné navrhnúť
dodatok, v ktorom sa upraví cena.
Ing. Benyusová sa spýtala, ako budú vodiči vedieť, kde majú parkovať. Starosta uviedol, ţe
miesto dočasného parkovania bude vyznačené dopravnou značkou. Cieľom je zabezpečiť,
aby kamióny neparkovali po miestnych komunikáciách pred domami.
 VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok 2014 – k návrhu boli
doručené pripomienky od p. Rapavej, ktorá aj svoje pripomienky vysvetlila a zdôvodnila.
Podané pripomienky boli vyhodnotené starostom obce a bolo im vyhovené.
 VZN č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole Veľké Lovce – k návrhu boli podané pripomienky od p.
Rapavej. Podané pripomienky boli vyhodnotené starostom obce a bolo im vyhovené.
VZN č. 8/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Lovce –
Prevádzkový poriadok pohrebiska sme mali upravený ako interný predpis, zo záverov
previerky prokurátora nám vyplýva povinnosť uvedené upraviť formou vzn. Z tohto
dôvodu sme pripravili návrh vzn Prevádzkový poriadok pohrebiska v súlade so zákonom
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a navrhli zrušiť doterajší Prevádzkový poriadok.
K návrhu neboli podané ţiadne pripomienky.
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stavebné odpady na kalendárny rok 2014 a nasledujúce zdaňovacie obdobia – návrh vzn
pripravil Ing. Habrman. Návrh vzn sme prerokovali aj na zasadnutí obecnej rady.
Ing. Habrman ako dôvod predloţenia návrhu vzn uviedol snahu o zlepšenie finančnej
kondície obce, nakoľko staviame polyfunkčný objekt, potrebujeme rekonštruovať miestne
komunikácie, dokončiť telocvičňu. Uviedol svoje prepočty dopadu zvýšenia daní
a poplatkov na domácnosti. Obecná rada bola proti zvýšeniu sadzieb dane za pozemky
a stavby.
Mgr. Brezánsky sa spýtal na celkový dopad zvýšenia sadzieb daní, keď len pri dani zo
stavieb je návrh zvýšenia o 300%.
Ing .Benyusová uviedla, ţe v súčasnosti ľudia platia dane za pozemky aj za tie, ktoré
neobrábajú, uvedená situácia môţe viesť k tomu, ţe ľudia nebudú chcieť platiť.
Ing. Galbavý uviedol, ţe navrhovanými zmenami vzn sa budú navyšovať náklady
poľnohospodárom a občanom obce, čo je pre neho zaráţajúce, je proti schváleniu vzn
v takejto forme.
Mgr. Šafár uviedol, ţe p. poslanec Habrman sledoval návrhom zlepšenie hospodárskej
situácie obce, ak sa nebudú zvyšovať príjmy, tak by bolo potrebné zamyslieť sa nad
výdavkami, ktoré sú neprimerane vysoké.
Starosta uviedol, ţe súhlasí so všetkými, ale návrh tohto vzn je potrebné podrobne
rozanalyzovať.
Ing. Horník navrhuje zvýšiť len daň z lesných pozemkov.
Ing. Habrman uviedol, ţe návrhu zmeny tohto vzn je potrebné sa bliţšie venovať
a podrobnejšie ho rozanalyzovať.

K bodu 9 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta obce uviedol, ţe dňom 28.02.2014 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky.
Je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. On navrhuje dátum 21.02.2014.
Ing. Habrman navrhol určiť taký úväzok, aby nebolo potrebné ho v priebehu funkčného obdobia
navyšovať a aby sa nemuseli udeľovať odmeny.
Pani Rapavá upozornila, aby sa so stanovením úväzku zachádzalo opatrne, treba prihliadať na prácu
hlavného kontrolóra. Starosta uviedol, ţe zisťoval v okolitých obciach úväzky kontrolórov, je to
rôzne, je ťaţké to určiť.
Zároveň navrhol hlavnej kontrolórke jednorázovú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu,
nakoľko sa venovala príprave návrhov vzn, pripomienkovaniu a pod..

K bodu 10 – Informatívna správa o výsledkoch volieb do VÚC v roku 2013
Starosta obce informoval prítomných o výsledkoch volieb do VÚC, ktoré sa konali
v novembri 2013. Informoval jednak o výsledkoch za Nitriansky kraj a jednak o výsledkoch
hlasovania občanov obce.

K bodu 11 – Žiadosti o odpredaj pozemkov
Starosta informoval prítomných o ţiadostiach doručených obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie:
 Ţiadosť Ing. Róberta Németha o odpredaj časti obecného pozemku pri bývalej pekárni. V
minulosti sa mu odpredaj neodsúhlasil, nakoľko nebol vlastníkom budovy, dnes vlastníctvo
preukázal výpisom z listu vlastníctva.
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predmetom konkrétny odpredaj a suma.
Pán Dominik Mihók uviedol, ţe súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku.
Mgr. Šafár uviedol, ţe je rozdiel odpredať kúsok predzáhradky a rozdiel pozemok v centre
obce na podnikateľské účely. Starosta uviedol, ţe si myslí, ţe 3,32 €/m2 je dosť málo,
navrhuje od 4,50 € do 5,00 €.
 Ţiadosť p. Ireny Ráczovej o odpredaj časti obecného pozemku, 35 m2, jedná sa o
predzáhradku, ktorú majú oplotenú ale podľa geometrického zamerania je táto časť
pozemku vlastníctvom obce. Menovaná si chce vysporiadať pozemok podľa skutočného
stavu.

K bodu 12 – Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti
Starosta predloţil poslancom ţiadosť o prenájom nehnuteľnosti p. Németha. Na
predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený spôsob prenájmu. Na dnešnom zasadnutí je potrebné
určiť a schváliť cenu prenájmu pozemku. Obecná rada navrhuje 1,00 €/m2/rok.
K navrhnutej sume neboli podané ţiadne námietky ani iné návrhy.
K bodu 13 – Žiadosť o zámenu pozemkov
Starosta obce predloţil prítomným ţiadosť p. Stanislava Rapavého o zámenu
pozemkov. Uviedol, ţe ide o to, aby OZ predbeţne odsúhlasilo alebo nie uvedenú zámenu. Na
zasadnutí obecnej rady Ing. Habrman uviedol, ţe je rozdiel mať 5 ha v celku a v kúskoch
pozemkov.
Ing. Galbavý uviedol, ţe je rozdrobený poľnohospodársky fond, budú sa realizovať pozemkové
úpravy, robí sa návrh, ktoré katastre sa ešte budú sceľovať, bolo by dobré zapojiť do uvedených
pozemkových úprav aj náš kataster (našu obec). Na to je potrebné, aby starosta obce poţiadal
Okresný úrad, odbor pozemkový o zaradenie obce do uvedených úprav.
Starosta k tomu uviedol, ţe je potrebné, aby ho obecné zastupiteľstvo k uvedeným krokom
poverilo.
Ing. Horník uviedol, ţe sú to naši občania, treba im vyjsť v ústrety.
Mgr. Šafár je tieţ za.
K bodu 14 – Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014
Starosta obce prečítal prítomným jednotlivé ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok
2014 doručené obecnému zastupiteľstvu:
- Ţiadosť TJ Veľké Lovce – 24.000,00 €,
- Ţiadosť Miestneho spolku Slovenského Červeného kríţa – 300,00 €,
- Ţiadosť OZ Country búrka – 1.000,00 €,
- Ţiadosť základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých – 600,00 €,
- Základná škola s materskou školou – 700,00 €,
- Miestny odbor Matice slovenskej – 3.500,00 €,
- OZ Ľudový dom – 2.000,00 €,
- Ţiadosť o doplnenie zariadenia do posilňovne v kultúrnom dome doručil Mário Vereš –
uvedené budeme riešiť nie formou dotácie, ale ako nákup vybavenia v rámci inventára
kultúrneho domu,
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obcou v okolí, je to pozitívne. Navrhuje zvyšnú sumu z rozpočtovaných výdavkov na
dotácie na kultúru (čo si neţiadalo OZ Divadlo na podvalku) navýšiť pre Maticu a Ľudový
dom.
Starosta uviedol, ţe je za to, aby sa odsúhlasila dotácia v poţadovanej výške.
P. Rapavá uviedla, ţe nemá kto pripraviť fašiangy. Či ich bude organizovať obec.
Mgr. Šafár uviedol, ţe schváliť v poţadovanej výške pre Maticu, v prípade potreby sa dá
schváliť ešte dodatočne.
Ing. Horník sa spýtal na stav finančných prostriedkov na účtoch a úverové zaťaţenie obce.
Starosta informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch vo VÚB a Prima banke
a pani kontrolórka informovala o stave úverového zaťaţenia obce.
Starosta informoval prítomných o podpísaní dodatku k zmluve o úvere. Uviedol, ţe na návrh
Ing. Habrmana na budúci rok dá prehodnotiť úver a bude poţadovať ponuky
prefinancovania úveru aj od iných bánk.
K bodu 15 – Žiadosť o poskytnutie jednorazového sociálneho príspevku
Starosta informoval prítomných o predloţenej ţiadosti p. Ivana Rafaela a Soni
Rafaelovej o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 300,00 €, ktorú ţiadajú na lieky.
Starosta uviedol, ţe nie je proti poskytnutiu výpomoci.
Ing. Habrman uviedol, ţe svoju finančnú situáciu si zapríčinili sami, nakoľko nešli na
prehodnotenie, nešli sa zaevidovať na úrad práce.
Starosta navrhol zníţiť sumu a stanoviť podmienky, na čo môţu poskytnutú výpomoc pouţiť.
Mgr. Brezánsky uviedol, ţe je proti poskytnutiu výpomoci.
K bodu 16 – Rôzne informácie

-

-

-

-

V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných o nasledovnom:
V rámci sociálnej sluţby sme prijali jednu opatrovateľku, ktorá opatruje p. Kurucovú.
Pracuje na plný pracovný úväzok.
Kanalizácia – podali sme ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014.
Prekrytie potoka pri kostole – opätovne sme podali ţiadosť o poskytnutie dotácie na rok
2014.
Enermont – trafostanica – ţiadosť o udelenie predbeţného súhlasu s predajom časti
pozemku na parc. č. 2718. V intraviláne sa musí obec vyjadriť k vybudovaniu
trafostanice, nakoľko bude potrebné zriadiť vecné bremeno na pozemky, kadiaľ pôjdu
káble a následne budú poţadovať odkúpenie pozemku. Teraz poţadujú len predbeţný
súhlas.
Kamerový system – opätovne sme poţiadali o poskytnutie dotácie na kamerový system,
ktorý sa týka vybudovania kamier v okolí kultúrneho domu, materskej školy a jedna
kamera má byť orientovaná aj na monitovanie okolia budovy obecného úradu.
Terénna sociálna práca – podali sme projekt na vytvorenie miest terénnych sociálnych
pracovníkov do sociálne slabších skupín, mali by vodiť deti do školy, venovať sa im a
pod..
Verejné osvetlenie – máme relatívne v dobrom stave, nepredpokladá v najbliţšej dobe
výmenu verejného osvetlenia,
Ponuka webovej stránky – informoval o ponuke jednej spoločnosti na vytvorenie novej
webovej stránky, nakoľko máme stránku novovytvorenú, nepredpokadá ju meniť,
Vianočná výzdoba – poďakoval p. Šafárovi, ktorý bol nápomocný pri montáţi, uviedol,
ţe sa mierne navýšili výdavky na montáţ, nakoľko bolo potrebné nakúpiť koncovky,
aby výzdoba bola demontovateľná.

-8- výrub topoľov – informoval o posudku Ing. Muránskeho, ktorý doporučuje všetky topole vypíliť z
hľadiska bezpečnosti, vŕby v areáli TJ a materskej školy orezať,
- verejno prospešné práce – od 1.1.2014 je zmena zákona, má ísť na poradu na úrad práce ohľadom
pripravovaných zmien,
- zimná údrţba miestnych komunikácií – podpíše zmluvu s Ing. Galbavým,
- kniţnica – informoval o sprevádzkovaní kniţnice, zamestnaný je p. Németh Michal
prostredníctvom ÚPSVaR Nové Zámky, § 50 j. Od 19.11.2013, kedy ju otvoril pre verejnosť má 22
nových členov. Pánovi Némethovi končí v decembri 2013 dohoda s úradom práce, je potrebné sa
rozhodnúť, či kniţnicu prevádzkovať naďalej a prijať ho napr. na dohodu a aký úvräzok mu určiť.
Mgr. Brezánsky uviedol, ţe je za udrţanie kniţnice a rozvoj kniţničného fondu, polovičný úväzok
(t.j. 4 hod. denne je podľa neho veľa). Navrhuje úväzok napr. 4 hod. týţdenne.
Ing. Habrman navrhol na tri mesiace prostredníctvom dohody a následne prostredníctvom
príslušného projektu úradu práce.
- Dodatok k zmluve o dielo s firmou Korekt, s.r.o. Komárno – informoval o poţiadavke
spoločnosti podpísať dodatok z dôvodu podania projektu na poskytnutie dotácie na
prekrytie potoka. Predmetom dodatku je predĺţenie lehoty na realizáciu aţ po príp.
schválení dotácie.
- Optická prípojka – KONFER – informoval o zámere firmy o realizáciu optickej
prípojky, uvedený projekt bol predloţený stavebnému úradu, informoval prítomných o
projektovej dokumentácii.
- Zmluva o prevádzkovaní – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra –
predmetná zmluva bola upravená, poslancom bola zaslaná elektronicky.
- Nájomná zmluva PoľnoBEGA, s.r.o. – informoval o predloţenej nájomnej zmluva, ktorá
sa týka nájmu obecných pozemkov.

K bodu 17 - Diskusia
V rámci diskusie boli podané nasledovné príspevky:
Ing. Habrman poznamenal, ţe na „Tehelni“ chýba dopravné značenie oproti parku a pri p.
Havlíčkovi. Bolo by potrebné odstrániť suché stromy oproti p. Polákovi.
Ďalšie diskusné príspevky podané neboli.
K bodu 18 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia OZ prečítal Mgr. Martin Brezánsky.
Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, o uzneseniach hlasovali verejne – zdvihnutím ruky.
Návrhová komisia navrhuje hlasovať o uzneseniach nasledovne: za body A12), A23), C1),C2)
osobitne a za ostatné body spoločne. Starosta obce dal hlasovať o spôsobe hlasovania za uznesenia:
za-9 poslancov, proti - nikto, zdrţal sa hlasovania – nikto. Poslanci hlasovali o zneseniach podľa
predloţeného návrhu.
Hlasovanie poslancov o návrhu uznesenia: za body A 1 -11, A 13 -22, A 24 -25, B 1 – 9, C 3-6 D 1 2: za - 9 (Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Habrman, Ing. Horník, Mihók D.,
Mihók F., Mgr. Šafár, Tóth G.), proti – nikto, zdrţal sa hlasovania – nikto
za bod A 12): za – 0, proti – 8 (Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Horník, Mihók
F., Mihók D., Mgr. Šafár, Tóth G.), zdrţal sa hlasovania – 1 (Ing. Habrman) Návrh tohto bodu
nebol prijatý.
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Mihók D., Mihók F., Mgr. Šafár, Tóth G.), proti – nikto, zdrţal sa hlasovania – nikto
za bod C 1): za – 9 (Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Habrman, Ing. Horník, Mihók
D., Mihók F., Mgr. Šafár, Tóth G.), proti – nikto, zdrţal sa hlasovania – nikto
za bod C 2): za – 4 (Mgr. Šafár, Ing. Galbavý, Ing. Horník, Mihók F.), proti – 4 (Ing. Habrman, Mgr.
Brezánsky, Tóth G., Ing. Benyusová), zdrţal sa hlasovania – 1 (Mihók D.) Návrh tohto bodu
nebol prijatý.
Pozn.: Body, ktoré neboli prijaté, sú vyčiarknuté a následne prečíslované.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
U Z N E S E N I E č. IV / 2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13.12.2013 v budove Kultúrneho domu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. a podľa priloţeného návrhu:
Beţné príjmy:
758 611
Kapitálové príjmy:
4 130
Finančné príjmové operácie:
73 168
Príjmy celkom:
835 909
Beţné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

757 916
36 993
41 000
835 909

2.) Rozpočet obce na rok 2014 podľa prílohy vrátane pripomienkovaných zmien
Beţné príjmy:
786 860
Kapitálové príjmy:
102 800
Finančné príjmové operácie:
413 912
Príjmy celkom:
1 303 572
Beţné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

760 676
501 896
41 000
1 303 572

3.) V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja 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 469/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 301 m2. Pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, na ktorom ţiadateľ: Ing. Róbert
Németh, Veľké Lovce 10, vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pre obyvateľov obce Veľké
Lovce.

-104.) V súlade s ust. 9a od. 8. písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja 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 467, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2644 m2, z ktorého podľa geometrického plánu číslo 83/2013 zo dňa 26.10.2013 bol
oddelený pozemok:
-diel 1 o výmere 35 m2, ktorý bol včlenený do parcely reg. C č. 2596/1, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria.
Pozemok je v dlhodobom uţívaní súčasnej uţívateľky: Ireny Ráczovej, rod. Horváthovej, bytom
Veľké Lovce 93.
5.) V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom 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 za nájomné vo výške 1,00 €/m2/rok.
Na pozemku, ktorý má byť predmetom dlhodobého prenájmu, majú ţiadatelia: 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
vyuţívajú ho na poskytovanie sluţieb pre obyvateľov obce Veľké Lovce.
6.) Reprezentačné na rok 2014 vo výške 500,00 €.
7.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o podmienkach drţania psov na území obce Veľké
Lovce podľa prílohy.
8.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o pozemných komunikáciách obce Veľké Lovce
vrátane pripomienok podľa prílohy.
9.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo Veľkých Lovciach na rok
2014 vrátane pripomienok podľa prílohy.
10.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole Veľké Lovce vrátane pripomienok podľa
prílohy.
11.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké
Lovce podľa prílohy.
(12.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 a nasledujúce zdaňovacie
obdobia.
12.) (13.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre TJ Veľké Lovce vo výške
24.000,00 € na účel v súlade so ţiadosťou.
13.) (14.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre Miestny spolok Slovenského
Červeného kríţa vo Veľkých Lovciach vo výške 300,00 € na účel v súlade so ţiadosťou.

- 11 14.) (15.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre OZ COUNTRY BÚRKA vo
výške 1.000,00 € na účel v súlade so ţiadosťou.
15.) (16.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre Miestnu organizáciu
Slovenského zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach vo výške
600,00 € na účel v súlade so ţiadosťou.
16.) (17.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre Miestny odbor Matice slovenskej
vo Veľkých Lovciach vo výške 3.500,00 € na účel v súlade so ţiadosťou.
17.) (18.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre Základnú školu s materskou
školou vo Veľkých Lovciach vo výške 700,00 € ako príspevok na dopravu na LVVK a plavecký
kurz.
18.) (19.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre OZ Ľudový dom vo Veľkých
Lovciach vo výške 2.000,00 € na účel v súlade so ţiadosťou, s podmienkou vylúčiť moţnosť
pouţitia dotácie na občerstvenie na skupinových výjazdoch členov.
19.) (20.) Podpísanie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 45/2012 uzatvorenej so spoločnosťou
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Komárno.
20.) (21.) Vytvorenie jedného pracovného miesta – knihovník na dobu určitú, a to od 1.1.2014
do 30.06.2014 na dohodu o pracovnej činnosti, úväzok 6 hodín týţdenne.
21.) (22.) Jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórky vo výške 30 % z hrubej mesačnej mzdy.
22.) (23.) Zmluvu o prevádzkovaní č. 40/06/45144/13 medzi Obcou Veľké Lovce ako
vlastníkom verejného vodovodu a prevádzkovateľom: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. so sídlom Nábreţie za hydrocentrálou 4, Nitra podľa prílohy.
23.) (24.) Nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodársky pozemkov medzi obcou Veľké Lovce
ako prenajímateľom a PoľnoBEGA, s.r.o., Veľké Lovce č. 657 ako nájomcom podľa priloţenej
nájomnej zmluvy.
24.) (25.) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce a náleţitosti
písomnej prihlášky nasledovne:
I. vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra na deň 21.02.2014
II. určuje dĺţku pracovného úväzku na 25 %
III. Poveruje starostu obce zabezpečením vyhlásenia dňa konania voľby na úradnej tabuli
a webovej stránke obce v súlade so zákonom
IV. Spôsob vykonania voľby – tajné hlasovanie
V. Určuje spôsob a termín odovzdania písomnej prihlášky nasledovne:
- termín na predkladanie prihlášok do podateľne Obecného úradu je do 07.02.2014 v zalepenej
obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, prihlášky sa
predkladajú osobne alebo poštou na adresu Obec Veľké Lovce, Obecný úrad Veľké Lovce č.
99, 941 42 Veľké Lovce, rozhodujúci je dátum doručenia, osobne sa prihlášky doručia počas
úradných hodín Obecného úradu.
- kvalifikačné predpoklady: ukončené min. úplné stredné vzdelanie
- náleţitosti prihlášky: - osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
- úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

- profesijný ţivotopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

B
1.

berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení.

2.

Zmenu rozpočtu vykonanú starostom obce rozpočtovým opatrením č. 7/2013 zo dňa
15.11.2013.

3.

Návrh rozpočtu obce na roky 2015 a 2016, vrátane predloţenej zmeny po zverejnení.

4.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce na roky 2014 –
2016.
Správu o priebeţnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. IV/2013.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.
Informatívnu správu o výsledkoch volieb do VÚC v roku 2013.
Podanie projektu „Veľké Lovce – ČOV a kanalizácia, I“ na Environmentálny fond,
Bratislava.
Podanie projektu „Veľké Lovce, odstránenie negatívnych účinkov daţďových vôd
v intraviláne obce“ na Environmentálny fond, Bratislava.

5.
6.
7.
8.
9.

C súhlasí
1.) predbeţne so zámenou časti pozemku pac. Číslo 1924/1, druh pozemku orná pôda vo
vlastníctve obce Veľké Lovce uvedené na LV č. 2225 so zámenou pozemkov podľa prílohy
k ţiadosti pána Stanislava Rapavého, bytom Veľké Lovce č. 234, ktorých je vlastníkom
o celkovej výmere cca 5 ha, za podmienok neskoršie stanovených OZ.
2.) s poskytnutím jednorazovej výpomoci pre Ivana Rafaela, bytom Veľké Lovce č. 169 a Soňu
Rafaelovú, bytom Veľké Lovce č. 722 v celkovej výške 100,00 €.
2.) (3.) s projektom stavby „Optická prípojka pre obecnú káblovú televíziu Veľké Lovce“ podľa
predloţenej ţiadosti, vrátane následného zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti
Dávid Kondicz-KONFER networks, Hlboká cesta 1334/60, Dvory nad Ţitavou na pozemkoch,
na ktorých sa nachádza predmetná stavba.
3.) (4.) s podaním projektu „Spoločne proti kriminalite s podporou kamerového systému
v obci“ s 20 % spoluúčasťou obce.
4.) (5.) s podaním projektu „Terénna sociálna práca v Obci Veľké Lovce“ s 5 % spoluúčasťou
obce.
5.) (6.) predbeţne s predajom časti pozemku parc. č. 2718 o celkovej výmere cca 18 m2 na
umiestnenie novej transformovne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava a zriadením vecného bremena bezodplatne v prospech uvedenej spoločnosti na
pozemkoch:
- parc. č. 2718, 2755/1, 2919/22, 2919/23, 2933/1, 2933/2
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poveruje

1.) Hlavného kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti obce Veľké Lovce na I. polrok 2014.
2.) Starostu obce, aby poţiadal Okresný úrad Nové Zámky – pozemkový odbor o zaradenie obce do
projektu pozemkových úprav.

K bodu 19 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
20.30 hod..
Uznesenie č. IV/2013 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 16.12.2013.

Ing. Libor K r á ľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Gabriel Tóth

…...............................

Dominik Mihók

…...............................

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

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 zo dňa 15.11.2013
Návrh úpravy rozpočtu k 13.12.2013
C – Návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
D – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014- 2016
E – Priebeţná správa č. IV/2013
F – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
G – Návrh VZN č. 4/2013
Návrh VZN č. 5/2013, vrátane podaných pripomienok a vyhodnotenia pripomienok
Návrh VZN č. 6/2013, vrátane podaných pripomienok a vyhodnotenia pripomienok
Návrh VZN č. 7/2013, vrátane podaných pripomienok a vyhodnotenia pripomienok
Návrh VZN č. 8/2013
Návrh VZN č. 9/2013
H – Uznesenie č. IV/2013
CH – Návrh na Uznesenie č. IV/2013
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