U Z N E S E N I E č. I / 2012
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.01.2012 v budove Kultúrneho domu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných
nosičov informácií podľa prílohy a pozmeňovacích návrhov,
2.) 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 1 ako parcela registra E, parcelné číslo 747/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere
750 m2, z ktorej bol oddelený podľa geometrického plánu číslo 14/2009 pozemok ako parcela
registra C, parcelné číslo 774/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 186
m2 za cenu 3,32 €/m2 , t.j. za celkovú cenu 617,52 € pre súčasných užívateľov Ladislava Círiu
a manželku Prišku Círiovú, rod. Konczovú, bytom Veľké Lovce č. 251. Odpredávaný
pozemok je v dlhodobom užívaní súčasných užívateľov.
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 a to pozemok zapísaný Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 1
ako parcela registra C, parcelné číslo 1178/2, druh pozemku orná pôda o výmere 1 081 m2 pre
Jozefa Korpáša, bytom Veľké Lovce č. 150, pričom dohodnutá cena za prenájom vyššie
uvedeného pozemku činí 7,00 Eur/rok . Pozemok bezprostredne susedí s pozemkami, ktoré p.
Jozef Korpáš obrába a hospodári na nich.
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 a to pozemok zapísaný Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva
číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 1036/4, druh pozemku záhrady o výmere
198 m2 pre súčasných užívateľov Štefana Slováka a manželku Irenu rod. Kurucovú, obaja
bytom Veľké Lovce č. 331. Odpredávaný pozemok je v dlhodobom užívaní súčasných
užívateľov.
4.)

B

berie na vedomie
1.)
2.)

Priebežnú správu obecného kontrolóra na mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva Veľké Lovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18 d),
Správu o následnej finančnej kontrole č. 1/2012 podanú obecným kontrolórom,

C
1.) OZ po prerokovaní kontrolných zistení na základe dodatočného predloženia dodatkov na
schválenie starostom obce, ktoré boli uzatvorené bez schválenia v OZ (príloha kontrolné
zistenia k „Rekonštrukcii ZŠ a MŠ“ a „ Rekonštrukcii centrálnej zóny obce Veľké
Lovce“ súhlasí s uzatvorením uvedených dodatkov,

2.) OZ k ostatným výdavkom z vlastných prostriedkov obce uvedených v kontrolných
zisteniach nemá výhrady,

3.) OZ nesúhlasí s poverením starostu obce informovaním spoločnosti Regro, s.r.o. O
zistených skutočnostiach súvisiacich so vznikom bezdôvodného obohatenia v dôsledku
porušenia ustanovenia § 47 a (4) Občianskeho zákonníka a navrhnutia riešenia –
uzavretie dohody o uznaní záväzku,

4.) OZ súhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre Nikoletu Rafaelovú,
bytom Veľké Lovce č. 750 pre deti Enrika a Onura Rafaelových vo výške 100,00 Eur ,

5.) OZ súhlasí s prijatím max. piatich pracovníkov z radu uchádzačov o zamestnanie na
obdobie 9 mesiacov prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových
Zámkoch,

D zriaďuje
1) finančnú komisiu ako poradný orgán OZ vo veciach finančného hospodárenia v zložení:
Mgr. Marek Šafár, Ing. František Galbavý, Ing. Michal Habrman,

E poveruje
1.)
starostu obce prerokovaním Zmluvy o dielo na výstavbu Polyfunkčného objektu s
víťazom verejného obstarávania,
2.)
finančnú komisiu – stanoviť podmienky pre výber stavebného dozoru pre výstavbu
Polyfunkčného objektu,
3.)

finančnú komisiu na doplnenie VZN o zásadách hospodárenia,

Overovatelia: Ing. František Galbavý
Filip Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce
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