NÁVRH
U Z N E S E N I A č. IV/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.09.2018 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a
podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy: ….........................................1 076 146,00 €
Kapitálové príjmy: …..................................... 20 850,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 096 996,00 €
Finančné operácie : …....................................133 336,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:................. 1 230 332,00 €
Bežné výdavky: ….......................................1 004 740,00 €
Kapitálové výdavky: …................................. 184 600,00 €
Výdavky spolu: …...................................... 1 189 340,00 €
Finančné operácie:…....................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: ….......... 1 230 332,00 €
3. Uzatvorenie zmluvy s Jozefom Kliským, akad. sochárom, Veľké Lovce č. 731, 941 42
Veľké Lovce, IČO : 43669051, pričom predmetom plnenia zmluvy je vybudovať dielo
„Výstavba detského ihriska v miestnom parku“ v hodnote 8835,60,- EUR s DPH.
4. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predať 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 469/21, druh pozemku ostatné plochy, vo výmere 2243 m 2 ,
z ktorého podľa geometrického plánu číslo 38/2016 zo dňa 20.09.2016 bol oddelený pozemok
s parcelným číslom 469/33 ako parcela registra C, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 807
m2 pre žiadateľa: Vojtech František a Ľudmila r. Viglášová, Veľké Lovce č. 413.
Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkami č. 230/1 a 230/2,
ktorého vlastníkmi sú manželia Vojtek František a Ľudmila r. Viglášová, Veľké Lovce č. 413.

5. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom
území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Okresným úradom Nové Zámky,
Katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo
2060/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vo výmere 3303 m 2 , z ktorého podľa
geometrického plánu číslo 86/2018 zo dňa 05.09.2018 bol oddelený pozemok s parcelným
číslom 2060/65 ako parcela registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 88 m2 pre žiadateľa: František Habrman a Ing. Ľudmila r. Záhumenská,
Veľké Lovce č. 723.
Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkom č. 2060/2,
ktorého vlastníkmi sú manželia František Habrman a Ing. Ľudmila r. Záhumenská, Veľké
Lovce č. 723.
6. Žiadosť pani Heleny Hlavatej, bytom Veľké Lovce č. 495 o poskytnutie príspevku na
zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti o maloleté deti Jozefa a Pavla Hlavatých
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B berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Veľké Lovce za školský rok 2017/2018

4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018, Materiálne,technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019
5. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu

z auditu individuálnej účtovnej závierky.
C. s ú h l a s í
1. S odpredajom pozemku v súlade so žiadosťou Daniely Babulicovej, bytom Ružová
1003/3, 900 31 Stupava v súlade so žiadosťou.
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