U Z N E S E N I E č. III / 2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.06.2012 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu obce na rok 2012 podľa prílohy nasledovne:
Bežné príjmy :
790 134
Kapitálové príjmy:
562 035
Finančné operácie:
415 074
Príjmy spolu:
1 767 243
Bežné výdavky:
744 659
Kapitálové výdavky: 995 770
Finančné operácie:
26 814
Výdavky spolu:
1 767 243

2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda podľa
prílohy.

3.) Dodatok č. 1/2012 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Veľké Lovce podľa
prílohy.

4.) Prijatie termínovaného úveru v max. výške 410 000,00 €, s účelom financovania
výstavby polyfunkčného objektu a nákupu zariadenia, poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

5.) Poskytnutie dotácie na rok 2012 pre Občianske združenie COUNTRY BÚRKA vo výške
1000,00 € na organizáciu festivalu Country búrka 2012 v súlade s účelom špecifikovaným v
žiadosti.

6.) Kúpu služobného osobného automobilu do výšky 9999,00 € bez DPH.
7.) Odkúpenie pozemku uvedeného v liste vlastníctva č. 1303, parcelné číslo 272 registra C v

katastrálnom území obce o celkovej rozlohe 333 m2, na ktorom je vybudovaná miestna
komunikácia, za sumu 1665,00 € (5,00 €/m2). Z uvedeného pozemku vlastní ½ o celkovej
výmere 166,5 m2 pani Emília Ivanová trvale bytom Šurany ul. MDŽ 31 a ½ o celkovej
výmere 166,5 m2 manželia Ján Kuruc a Anna Kurucová, rod. Šafárová trvale bytom Veľké
Lovce č. 457.

B

berie na vedomie
1.)

Správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012.

2.)

Priebežnú správu hlavného kontrolóra č. II/2012.

3.)

Správu o plnení miestnych daní a poplatkov v roku 2012.

4.)

Žiadosť MUDr. Ladislava Lendvaya o urýchlenú výstavbu nového zdravotníckeho
strediska.

C poveruje
1. ) Hlavného kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti podľa priloženého Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
2. Ing. Michala Habrmana, poslanca OZ, zabezpečením vytvorenia novej webovej stránky
obce.
3. Starostu obce prijatím úveru – podpísaním úverovej zmluvy so spoločnosťou Prima banka
Slovensko, a.s. za podmienok uvedených v prezentovanej indikatívnej ponuke
financovania.

Overovatelia: Ing. František Galbavý .............................................
Dominik Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce

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

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

