U Z N E S E N I E č. II / 2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30.03.2012 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Smernicu o verejnom obstarávaní č. 1/2012 podľa prílohy.
I. celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 16,
ods. 10
II. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške -38 350,00 €, v zmysle zákona č. 583/2004
Z.z. § 16, ods. 8 je krytý zostatkom finančných operácií v sume 38 350,00 €
zostatok finančných operácií pozostáva:
splatenie úveru z roku 2010 na CZ vo výške
-130 501,00 €
prevod z rezervného fondu
168 851,00 €
2.)

z rezervného fondu sú hradené kapitálové výdavky
52 288,00 € výdavky na rekonštrukciu CZ
18 025,00 € projekty Polyfunkčný objekt
98 538,00 € rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ
3.) Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2012 podľa prílohy.
4.) Rozvojové programy obce na rok 2012.
Plat starostu obce nasledovne:
a) podľa § 3 ods. 1 zákoan č. 253/1994 Z.z., t.j. 786 € x 1,98 = 1 556,28 €
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 38 % = 591,38 €
tzn. 2 148 € / mesiac s účinnosťou od 1.1.2012.
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 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 za cenu 3,32 €/m2, t.j. za celkovú cenu 657,36 € (slovom:
šesťstopäťdesiatsedem eur aj tridsaťšesť centov). Odpredávaný pozemok je v dlhodobom
užívaní súčasných užívateľov.
6.)

V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom
území Veľké Lovce pozemok zapísaný 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 žiadateľ:
Ing. Róbert Németh, Veľké Lovce č. 10 vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a ktorý bude
využívať na rozšírenie služieb pre obyvateľov obce.
7.)

B

berie na vedomie
1.)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce..

2.)

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.

3.)

Priebežnú správu hlavného kontrolóra č. I/2012 so stanovenými úlohami ku kontrole
č. 2/2012 a č. 9/2012.

4.)

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011.

5.)

Správu o informatívnych výsledkoch volieb do NR SR v obci.

6.)

Žiadosť od pani Terézie Tóthovej, bytom Veľké Lovce č. 188 a odpoveď bude zaslaná
v zmysle platného VZN.

C
1.) Nesúhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre Nikoletu Rafaelovú, bytom
Veľké Lovce č. 750 pre deti Enrika a Onura Rafaelových.

2.) Nesúhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre pani Kvetu Rafaelovú,
bytom Veľké Lovce č. 169, ktorá sa stará o jej dve vnučky.

3.) Nesúhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre pani Soňu Rafaelovú,
bytom Veľké Lovce 750.

4.) Súhlasí s vypracovaním projektu cyklotrás v rámci mikroregiónu Termál a následným
uhradením nákladov za jeho vypracovanie.

5.) Súhlasí so zriadením a umiestnením pobočky verejnej lekárne Kristínka, s.r.o. Nové
Zámky v obci Veľké Lovce v priestoroch objektu č. 717.

6.) Súhlasí s vybudovaním prístupovej cesty k nehnuteľnostiam súp. č. 280, 281 a 301.

7.) Súhlasí so žiadosťou p. Kósu súp. č. 29 o rozšírenie verejného osvetlenia.
8.) Súhlasí so zakúpením softvéru na integráciu leteckých snímok obce a údajov z
katastrálnej mapy.

9.) Súhlasí s vybudovaním studne pri tréningovom ihrisku.

D poveruje
1. ) Starostu obce podpísaním Zmluvy o dielo na výstavbu Polyfunkčného objektu s víťazom
verejného obstarávania.

Overovatelia: Mgr. Marek Šafár
Dominik Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce

