U Z N E S E N I E č. II / 2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 25.03.2011 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2011 podľa prílohy;
2.) odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/11 z parc. č. 465/1 o výmere 258 m2, druh
pozemku: záhrady, zapísaného Správou katastra Nové Zámky na LV č. 2307 od: Ing.
Kvetoslava Polačeková, nar. 31.05.1969, bytom Nové Zámky, Gúgsky priechod 4162/8 a
Amália Brániková, nar. 21.08.1930, bytom Veľké Lovce č. 641, a to po 1/11 k celku v
súlade s Uznesením č. IV/2009 A,2;
3.) dotáciu z rozpočtu obce v roku 2011 pre Miestnu organizáciu Slovenského zväzu
civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach vo výške 500,00 EUR;
4.) Rozvojové programy obce na rok 2011 podľa prílohy;
5.) reprezentačné obce na rok 2011 vo výške 1 500,00 EUR;
6.) dotáciu z rozpočtu obce v roku 2011 pre Občianske združenie Ľudový dom vo Veľkých
Lovciach vo výške 1 000,00 EUR na zorganizovanie Folklórneho festivalu v roku 2011 v
priestoroch Ľudového domu v súlade s požadovanou špecifikáciou;
7.) príspevok na dopravu na LVVK a plavecký výcvik žiakov Základnej školy Veľké Lovce v
roku 2011 vo výške 700,00 EUR;

B.

berie na vedomie
1.)

Priebežnú správu obecného kontrolóra č. I/2011 pre Obecné zastupiteľstvo Veľké
Lovce podanú v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18 d);

2.)

upozornenie prokurátora zo dňa 4. marca 2011, spisová značka Pd 12/11 – 4 pri určení

času predaja a prevádzky služieb v obci Veľké Lovce a tomuto vyhovuje;

C

súhlasí
1.) s prijatím max. troch pracovníkov na „Dohodu o vykonaní práce“ za účelom údržby
miestnej zelene v období od 2.5.2011 do 31.10.2011;

2.) s predajom časti pozemku, ktorého vlastníkom je Obec Veľké Lovce, zapísaného Správou
katastra Nové Zámky na LV č. 1 ako parc. č. 2755/1, o výmere 8934 m 2, druh pozemku
zastavané plochy, ktorý bol Geometrickým plánom č. 45/2010 oddelený ako parc. č.
2755/7, o výmere 39 m2, druh pozemku zastavané plochy za cenu 3,32 €/m2, t.j. 129,48 €
(slovom: jedensto dvadsaťdeväť eur a štyridsať osem centov), pre Štefana Habrmana, nar.
14.04.1933 a manž Helenu Habrmanovú, nar. 08.09.1936, obaja bytom Veľké Lovce
č. 58;

3.) s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie budovy „Polyfunkčný objekt“ v
súlade s už vypracovaným projektom pre stavebné konanie, pričom využitie tretieho
nadzemného podlažia bude riešené dodatočne zmenou stavby pred dokončením,
poprípade úplným vynechaním tohto podlažia, a následné zrealizovanie základovej dosky
budovy v termíne pred ukončením projektu: „Rekonštrukcie centrálnej zóny obce Veľké
Lovce“ a zároveň ruší Uznesenie č. I/2011 C,1;

4.) s uhradením naviac prác v rámci projektu: „Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce“,
odkanalizovanie dažďovej vody od budovy ZŠ a MŠ a s úhradou faktúry za vnútorné
okenné žalúzie vrátane ich montáže v budovách ZŠ a MŠ v celkovej hodnote do max
20 000,00 € s DPH;

5.) s opravou výtlkov na ceste a prepadom cesty po kanalizácii z vlastných zdrojov;
6.) s úhradou 50 % nákladov za spotrebu plynu za rok 2010 za vykurovanie budovy č. 61 v
majetku

obce,

v

ktorej

sa

nachádza

zdravotné

stredisko

a

kaderníctvo;

D
Obecné zastupiteľstvo na základe „Žiadosti o oznámenia výsledku vybavenia
petície“ prejednalo predmetnú petíciu a skonštatovalo, že nie je v kompetencii OZ určovať
prevádzkové hodiny podnikateľských subjektov,
Overovatelia: Ing. Adriana Benyusová
Dominik Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce

