U Z N E S E N I E č. VI / 2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 15.12.2011 v budove Kultúrneho domu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) zmenu rozpočtu obce na rok 2011 podľa prílohy nasledovne:
Bežné príjmy:
708 993 €
Kapitálové príjmy:
244 841 €
Finančné operácie:
565 140 €
Príjmy spolu:
1 518 974 €
Bežné výdavky obec:
Kapitálové výdavky obec:
Výdavky bežné a kapitálové obec:
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:
Výdavky celkom obec a škola:

346 817 €
553 664 €
1 159 140 €
359 834 €
1 518 974 €

2.) použitie rezervného fondu nasledovne:
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce:
109 456 €
Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce: 49 496 €
Spolu:
158 952 €
3.) programový rozpočet obce Veľké Lovce na roky 2012 podľa prílohy nasledovne:
Bežné príjmy:
774 294 €
Kapitálové príjmy:
767 673 €
Finančné operácie:
555 000 €
Príjmy spolu:
2 096 967 €
Bežné výdavky obec:
Kapitálové výdavky obec:
Finančné operácie:
Výdavky bežné a kapitálové obec:
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:
Výdavky celkom obec a škola:

303 919 €
1 313 762 €
25 314 €
1 642 995 €
427 760 €
2 070 755 €

4.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre Miestnu organizáciu Slovenského zväzu
civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach vo výške 600,00 € v súlade s
predloženou žiadosťou,
5.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre OZ Ľudový dom vo Veľkých Lovciach vo výške
1 200,00 € v súlade s predloženou žiadosťou,

6.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre ZŠ s MŠ vo Veľkých Lovciach vo výške
700,00 € v súlade s predloženou žiadosťou,
7.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkých
Lovciach vo výške 3 000,00 € v súlade s predloženou žiadosťou,
8.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo
Veľkých Lovciach vo výške 300,00 € v súlade s predloženou žiadosťou,
9.) dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 pre TJ Veľké Lovce vo výške 24 000,00 € v súlade s
predloženou žiadosťou,
10.) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Lovciach podľa
prílohy,
11.) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj 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 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, a zároveň ruší

Uznesenie č. II/2011 , písm. C ods. 2 zo dňa 25.03.2011. Na odpredávanom pozemku
sa nachádza časť zastavanej plochy súčasných užívateľov: Štefana Habrmana a
manželky Heleny, rod. Šuhajovej.
12.) 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 E, parcelné číslo 747/2, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 750 m2, z ktorej bol oddelený podľa geometrického plánu číslo 14/2009 pozemok
ako parcela registra C, parcelné číslo 774/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 186 m2 pre súčasných užívateľov Ladislava Círiu a manželky Prišky Círiovej, rod.
Konczovej, bytom Veľké Lovce č. 251. Odpredávaný pozemok je v dlhodobom užívaní
súčasných užívateľov.
13.) v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom
území Veľké Lovce pozemok zapísaný Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva
číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 1178/2, druh pozemku orná pôda o výmere
1 081 m2 pre Jozefa Korpáša, bytom Veľké Lovce č. 150. Pozemok bezprostredne susedí s
pozemkami, ktoré p. Jozef Korpáš obrába a hospodári na nich.

14.) príspevok na energie pre ZŠ s MŠ Veľké Lovce na pokrytie naviac nákladov pri
využívaní telocvične a viacúčelového ihriska vo výške 2 828,00 €,
15.) odmenu kontrolórke obce vo výške 10,87 % zo sumy mesačného platu za 12 mesiacov
roku 2011,

B

C

berie na vedomie
1.)

Návrh rozpočtu obce na roky 2013 a 2014 podľa prílohy;

2.)

Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014;

3.)

Správu obecného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za mesiac október,
november a december 2011, uvedené zistenia budú predmetom prerokovania
mimoriadneho obecného zastupiteľstva v januári 2012.

4.)

list p. Ladislava Jančeka, bytom Veľké Lovce č. 434 adresovaný obecnému
zastupiteľstvu ohľadom ďalšieho využitia pozemku parc. č. 469/1, ktorý je majetkom
obce a nachádza sa v susedstve bývalej pekárne,

5.)

žiadosť p. Petra Kósu, bytom Veľké Lovce č. 29 o zabezpečenie – doplnenie
verejného osvetlenia pri dome so súpisným číslom 29,

6.)

Petíciu podanú p. Paulínou Bobčekovou, bytom Veľké Lovce č. 487 proti výstavbe
dvojgaráže na pozemku parc. č. 1098/2, ktorého majiteľom je p. Dušan Hospodár, bytom
Veľké Lovce č. 432,

súhlasí - nesúhlasí
1.) s poskytnutím jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 100,00 € pre Kvetu Rafaelovú,
bytom Veľké Lovce č. 169

D

poveruje

1.) obecného kontrolóra vykonávaním kontrol podľa predloženého Plánu kontrolnej činnosti
na I.polrok 2012,
Overovatelia: Ing. Adriana Benyusová
Mgr. Martin Brezánsky
Ing. Libor Kráľ, starosta obce

