U Z N E S E N I E č. IV / 2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24.06.2011 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Záverečný účet obce za rok 2010 podľa § 16, ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách bez výhrad podľa prílohy, pričom schodok rozpočtu vo výške 215 957,00 € je
vysporiadaný z finančných operácií nasledovne:
- úver na Centrálnu zónu
130 500,00 €
- účelová dotácia z r. 2009 na bež. výdavky 15 238,00 €
- účelová dotácia z r. 2009 na rozhlas
9 950,00 €
- z rezervného fondu
60 269,00 €;
2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce podľa prílohy;
3.) Zmenu rozpočtu obce č. 1 na rok 2011 podľa prílohy;
4.) plat starostu obce Veľké Lovce, Ing. Libora Kráľa s účinnosťou od 01.06.2011:
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., t.j. 769 € x 1,98 = 1 522,62 €
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 38 %;
5.) jednorázovú odmenu kontrolórke obce vo výške 30 % z priemernej mesačnej mzdy;
6.) zvýšenie poplatku za stravnú jednotku v Jedálni pre dôchodcov na 1,20 € s platnosťou od
01.07.2011;
7.) použitie rezervného fondu vo výške 214 424,00 € nasledovne:
- rekonštrukcia ZŠ
43 502,00 €
- kanalizácia
21 175,00 €
- telocvičňa
29 000,00 €
- projekty PD
15 000,00 €
- polyfunkčný dom
70 000,00 €

- dopravné značenie
2 500,00 €
- rozhlas rekonštrukcia
7 200,00 €
- oprava miestnych komunikácií 13 000,00 €
- rekonštrukcia CZ
13 047,00 €;

B.

súhlasí
1.)

C

so zriadením vecného bremena – právo uloženia a užívania prípojky dažďovej
kanalizácie na C-KN parcele č. 93/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v katastri
nehnuteľností Správa katastra Nové Zámky pre katastrálne územie Veľké Lovce na LV
č. 1, na hranici C-KN parcely č. 97/4, medzi uvedenou C-KN parcelou a C-KN parcelou
č. 94;

berie na vedomie
1.) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2010;
2.) Stanovisko obecného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010;
3.) Správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2011;
4.) Správu obecného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2011;
5.) Správu o plnení miestnych daní a poplatkov obce za rok 2011;

D

poveruje
1.)

obecného kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 podľa
predloženého plánu kontrolnej činnosti;

2.) obecného kontrolóra predložiť na nasledujúcom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva vecnú špecifikáciu zloženia výdavkov z poskytnutej dotácie TJ Veľké
Lovce za rok 2010;
Overovatelia: Mgr. Martin Brezánsky .............................................
Filip Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce
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