U Z N E S E N I E č. V / 2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 14.09.2011 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.)

Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu:
„Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Veľké Lovce“,
výška celkových výdavkov na projekt:
157 191,60 EUR
výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
157 191,60 EUR
výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:
7 859,58 EUR
Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.

2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce;
3.) Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
na základe usmernenia Ministerstva školstva SR podľa nasledovnej tabuľky:

stravníci

Desiata v €

Obed v €

Olovrant v €

Spolu v €

0,24

0,60

0,21

1,05

ZŠ – vek od 6-11rokov

-

0,88

-

0,88

ZŠ – vek od 11-15 rokov

-

0,95

-

0,95

MŠ denné – vek od 2 – 6 rokov

4.) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 1
ako parcela registra C, parcelné číslo 2755/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 8934 m2, z ktorej bol oddelený podľa geometrického plánu číslo 45/2010 zo dňa
3.11.2010 pozemok ako parcela registra C, parcelné číslo 2755/7, druh pozemku zastavané

plochy a nádvoria o výmere 39 m2. Na odpredávanom pozemku sa nachádza časť zastavanej
plochy súčasných užívateľov: Štefana Habrmana a manželky Heleny Habrmanovej, rod.
Šuhajovej, bytom Veľké Lovce 58.

B

berie na vedomie
1.)
2.)
3.)
4.)

C

Priebežnú správu obecného kontrolóra č. III/2011 pre Obecné zastupiteľstvo Veľké
Lovce podanú v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18 d);
Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011;
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho a
technického zabezpečenia nového školského roka 2011/2012
Správu o stave rozvojových programov obce na rok 2011

súhlasí
1.) s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 200,00 € pre Pavla Hlavatého,
bytom Veľké Lovce č. 496, ktorá bude použitá na zakúpenie školských potrieb a ošatenia
pre jeho dve deti, o ktoré sa v súčasnosti stará

D

ukladá

1.) splnenie úloh vyplývajúcich zo záverov priebežnej správy obecného kontrolóra č. III/2011
a jej dodatku

E

zriaďuje

1.) pracovnú skupinu za účelom prípravy programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 v
zložení: Ing. Libor Kráľ – starosta, Ing. Ivan Horník – zástupca starostu, Ing. Michal Habrman –
poslanec OZ, p. Anna Kurucová – účtovníčka, p. Mária Rapavá – obecná kontrolórka

Overovatelia: Ing. František Galbavý
Filip Mihók

Ing. Libor Kráľ, starosta obce

.

