U Z N E S E N I E č. V / 2012
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 21.09.2012 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A prerokovalo
- návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom “Regionálne združenie miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti”. Predmetom činnosti zddruženia je:
presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie postavenia a práv obcí,
riešenie regionálnych problémov, koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií
a práv, koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti,
iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, ekologickej,
sociálnej, športovej, atď., ochrana prírody a životného prostredia.

B schvaľuje
1.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2012 – Zásady finančného hospodárenia a
hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce s pripomienkami.

2.) A/ založenie združenia obcí s názvom „Regionálne združenie miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ a účasť obce v združení
B/ znenie Zakladacej zmluvy podľa predlohy

3.) odmenu kontrolórke obce vo výške 30 % z mesačnej mzdy za mesiace 09-12/2012

C

berie na vedomie
1.)
2.)

Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok
2011/2012 a materiálne, technické a personálne zabezpečenie šk. roka 2012/2013

3.)

Priebežnú správu hlavného kontrolóra č. III/2012.

4.)

Správu o stave rozvojových programov obce na rok 2012

5.)

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v zmysle uznesenia č. I/2011 B,1
zo dňa 15.07.2012 podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom:

790 134
565 035
419 398
1 774 567

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

319 839
1 000 154
26 814
1 774 567

D
1.)
súhlasí so zriadením vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti ZSE
Distribúcia,a.s. Bratislava na nasledovné nehnuteľnosti:
- pozemok registra KN „C“: parc. č. 2047 a parc. č. 2046/2 nachádzajúci sa v katastrálnom
území Veľké Lovce, obec Veľké Lovce, okres Nové Zámky, zapísaného na liste vlastníctva č.
1 vedenom Správou katastra Nové Zámky,
- pozemok registra KN „E“: parc. č. 2050/1 nachádzajúci sa v katastrálnom území Veľké
Lovce, obec Veľké Lovce, okres Nové Zámky, zapísaného na liste vlastníctva č. 2225
vedenom Správou katastra Nové Zámky.
2.) súhlasí s predajom časti pozemku na parc. č. 2718 pre Západoslovenskú energetiku,
a.s. Bratislava, na ktorom bude umiestnená pozemná trafostanica
3.)
nesúhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre Juraja Bandu, Veľké
Lovce č. 164.
4.) nesúhlasí s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci pre Kvetu Rafaelovú, Veľké
Lovce č. 169.
Overovatelia: Mihók Dominik
Tóth Gabriel

Ing. Libor Kráľ, starosta obce
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