Kontrola plnenia uznesení
predložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce,
ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2017
V zmysle rokovacieho poriadku čl.12 bod 1, predkladám kontrolu plnenia uznesenia nasledovne:

1.

Uznesením č. III/2015 -C
Zhodnotenie stavu vymáhania daňových pohľadávok daňovým exekučným konaním ,
Stav k septembru 2017-v dvoch prípadoch bola pohľadávka po zaslaní daň. ex. rozhodnutia
vyrovnaná, v jednom prípade obec obdržala list na ktorý bola daná odpoveď, v dvoch
prípadoch bol zaslaný daňový exekučný príkaz.
Stav k decembru 2017-zmena oproti septembru nie je, informácia starostu je, že sa bude
pokračovať vo vymáhaní.
Úloha sa priebežne plní.

2.

Uznesením č. I/2017 C
obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou úpravy budovy TJ v zmysle úpravy
rozpočtu . Prehodnotenie realizácie 20.7.2017 - preinvestované celkom 15 348,00 €.
K decembru 2017 úprava ukončená preinvestované 22 595,88 €.
Úloha splnená.

3.

Uzn. OZ pod č. I/2017 C sa uznáša
A/bod č. 9-schvaľuje realizáciu projektu zameraného na modernizácu a zveľadenie parku
parc.1041/1 horný park Veľké Lovce.
Prehodnotenie k 9. 12. 2017:projekt je zrealizovaný a vyúčtovaný
Úloha splnená.

4.

Uzn. č.III./2017 z 27.7.2017
C/poveruje
1/ starostu obce zabezpečiť orezanie, prípadne vypílenie vŕb v susedstve materskej školy
Úloha : nie je splnená.
2/poveruje starostu rokovať vo veci výzvy MŠ SR na poskytnutie finančnej dotácie na dostavbu
telocvične v obci.
Stav v septembri 2017 :zabezpečené sú podklady na podanie žiadosti o dotáciu cez Ministerstvo
školstva SR.
Stav december 2017 informácia starostu:boli sme úspešní, z celkového nákladu 134 999,56 €
bude poskytnutá dotácia vo výške 107 000,00 €.
Úloha splnená.
3/poveruje starostu obce so zadaním spracovania PD na dobudovanie kanalizácie v doteraz
nenaprojektovaných častiach obce a o začatí územného konania.
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Zhodnotenie úlohy september 2017 :oznámené stanovisko pre poslancov o situácii mailom, že
termíny tento rok sa nedali stihnúť, zatiaľ nebol projekt spracovaný – rozhodnúť ako postupovať.
Na decembrovom zasadnutí podá starosta informáciu a poslanci rozhodnú o ďalšom postupe.
Úloha trvá.

Veľké Lovce dňa 14.12. 2017
Kontrolu uznesení previedla : Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce.
Na vedomie :starosta obce Ing. Libor Kráľ
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