Kontrola plnenia uznesení
predložené na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Lovce,
ktoré sa bude konať dňa 16. 12. 2016
V zmysle rokovacieho poriadku čl.12 bod 1, predkladám kontrolu plnenia uznesenia nasledovne:
1.

Uznesením č. V/2014 z 12.12.2014
zosúladenie vymenovaných VZN v uvedenej kontrole so zákonom,
VZN č.2/2012-o organizácii miestneho referenda
VZN č.1/2011- /o pravidlách času predaja /-odstrániť formálne nedostatky-

úlohy zostávajú v sledovaní, priebežne sa postupne plnia-prepracovaním VZN
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad je vypracované a predložené na
schválenie na dnešné zasadnutie OZ.

2.

Uznesením č. III/2015 -C
Zhodnotenie stavu vymáhania daňových pohľadávok daňovým exekučným konaním , ktoré
sa sleduje následne na zaslanie pred exekučných výziev dlhodobým neplatičom v zmysle
horeuvedeného uznesenia a na základe kontroly č.7/2016 . Po oznámení obce , že by sa mohlo
pristúpiť v 20-tich prípadoch podľa podkladov o príjme k daňovému exekučnému konaniu a
oznámení že ku dňu 14.10.2016 nebolo daňové exekučné konanie začaté.
Stav v daňovom exekučnom konaní k 15.12. 2016 je nasledovný:
informáciu podá starosta na zasadnutí obecnej rady

3.

Uznesením č. I/2015 10.2.2015-A 4
stanovený nájom pre obvodného lekára 100,-€/mesiac bez energií, v polyfunkčnom objekte Veľké
Lovce a v bode A-5 , pre lekáreň 150,00 €/mesiac bez energií . Výška nájmu v zmysle uvedeného
uznesenia mala byť prerokovaná po roku a nájomné zostáva na tej istej výške. OZ uzn. č.IV/2016
bod B 6 -berie na vedomie pokračovanie v nájomnom vzťahu .
uznesenie sa vypúšťa zo sledovania .
4.

Uznesením č. I/2016 C obecné zastupiteľsto poveruje
3.Zabezpečiť odkopanie budovy TJ. /Termín do 6/2016/
úloha: k 6/16 rozpracované- na základe fa pod č. 231 výkopové práce okolo budovy a úprava terénu
úloha splnená

5.

Uznesením č. IV/2016 B-OZ berie na vedomie v bode č.2
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016 z ktorej je sledované doporučenie na
nápravu zistených nedostatkov z kontroly č.15/2016 k prehodnoteniu nájomných zmlúv.
-nie je doriešený nájomný vzťah s RAB s. r. o kde sa malo jednať zo strany starostu pred
predložením predĺženia schválenia nájomného vzťahu obecným zastupiteľstvom , vo veci využitia
parcely č. 2036/3 výmera 5590 m2 ktorej vlastníkom /na tzv. farské/ je obec Veľké Lovce na
dojednanie s nájomcom o takom osevnom postupe, ktorý by prispel k riešeniu,
že by obec ponúkla pól hektára ako proti eróznu pôdu, ktorá by slúžila ako bariéra pred povodňami
ako sa vyjadril starosta v zápisnici zo zasadnutia OZ 24.10.2016.
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Tomuto sledovaniu doriešenia predchádza uzn. č. II/2016 z 24.6.2016 bod C kde sa OZ uznáša :
Na iniciovaní rokovania obce s vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskej pôdy – tzv.
farské, za účelom zistenia možnosti proti eróznych opatrení.
informácia starostu bola, že nájomca užívateľ predbežne zosúladí osevný postup.
Informáciu o doriešení nájomného vzťahu podá starosta.

6.

Uznesením č. IV/2016-D sa uznieslo
na prehodnotení nájomných vzťahov pri prenájme obecného majetku.
Informáciu podá starosta.

Veľké Lovce dňa 23.11. 2016, doplnené zhodnotenie 6.12.2016
Kontrolu uznesení previedla : Rapavá Mária, hlavný kontrolór obce Veľké Lovce.
Na vedomie : Ing. Libor Kráľ , starosta obce
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