Zápis
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
konaného dňa 23.06.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
6
ospravedlnení : 3(PhDr. O. Božecová, A. Dvoran, Bc.A. Kavický)
prizvaný: Milan Michálek – hlavný kontrolór

Program :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Kontrola prijatých uznesení.
Prejednanie platových podmienok starostu v zmysle zákona 154/2011.
Schválenie záverečného účtu obce za r.2010.
Žiadosť p. Renáty Vaníkovej o odkúpenie obecného pozemku vedeného na LV
č.4151 p.č. 672/25, diel č. 2 o výmere 41m2, ktorá bola odčlenená od parcely č.
672/121.
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce p. Milana Michálka v zmysle §18a,
odst. 8, pís. a, zák. 369/1990Z.z. O obecnom zriadení. (zdravotné dôvody)
Prejednaie žiadosti APP Lozorno o prechodné zníženie dane z nehnuteľnosti na r.
2011.
Žiadosť Martina Hofera o výmenu parciel 9187/70 vo výmere 134m2 za časť
obecnej parcely č.9159 vo výmere 134m2.
Rôzne
- Info o chystanej výstavbe ropovodu (6 potrubí) zo Schwechat-u (Rakúsko) smer
Jablonica, Senica....
- Prezentácia nedostatkov v systéme vykazovania a cenotvorby
vodného
a stočného HK za uplynulé obdobie (do r.2011). Predkladá HK.

10. Diskusia.
11. Záver.

1

Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek a oboznámil
prítomných s programom rokovania.
Mgr. M. Stanislav navrhol bod 3 z programu OZ presunúť ako bod 8.
ZA : 6(všetci)
Za overovateľov zápisnice určil :
Zapisovateľ:

Mgr. Milan Stanislav
Ing. Ľubomír Gombita

Mária Kovarovicová

K bodu č. 2
Kontrola prijatých uznesení:
Uznesenie č. 32/2010 - presúva sa do budúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 6/2011 - presúva sa na zasadnutie OZ v 09/2011.
Uznesenie č. 45/2011 - trvá, športová komisia nedala zdôvodnenie.
Uznesenie č. 47/2011 – vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 48/2011 – presúva sa na zasadnutie OZ v 09/2011.
Uznesenie č. 51/2011 – vypúšťa sa zo sledovania.
Uznesenie č. 53/2011 – trvá.
„ ZA“ - 6(všetci)
K bodu č. 3
Schválenie záverečného účtu obce za r.2010
Uznesenie č. 54/2011
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia v sume 105 676,76 €, zisteného
podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov previesť do rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010.
„ZA“ – 6(všetci)
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K bodu č. 4
Žiadosť p. Renáty Vaníkovej o odkúpenie obecného pozemku vedeného na LV č.4151
p.č. 672/25, diel č. 2 o výmere 41m2, ktorá bola odčlenená od parcely č. 672/121.
Uznesenie č. 55/2011
OZ v Lozorne odročuje bod č. 4 na budúce zasadnutie OZ
pripraviť všetky podklady pre predaj pozemku.
„ZA“ – 6 (všetci)

a ukladá finančnej komisii

K bodu č. 5
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce p. Milana Michálka v zmysle §18a, odst.
8, pís. a, zák. 369/1990Z.z. O obecnom zriadení. (zdravotné dôvody)
Uznesenie č. 56/2011
OZ v Lozorne, berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce p. Milana
Micháleka a zároveň v zmysle § 18a odst. 2, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
vypisuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce na čiastkový pracovný úväzok.
(1/2 ZFPD, t.j 84hod./mes.) Výberové konanie bude vypísané prostredníctvom web stránky
obce po prijatí tohto uznesenia.
„ZA“ – 6(všetci)
K bodu č. 6
Prejednaie žiadosti APP Lozorno o prechodné zníženie dane z nehnuteľnosti na r. 2011.
Uznesenie č. 57/2011
OZ v Lozorne zamieta žiadosť predloženú spoločnosťou AIG /LINCOLN (APP Lozorno)
o prechodné zníženie dane z nehnuteľnosti na r. 2011.
„ZA“- 6(všetci)
K bodu č. 7
Žiadosť Martina Hofera o výmenu parciel 9187/70 vo výmere 134m2 za časť obecnej
parcely č.9159 vo výmere 134m2.
Uznesenie č. 58/2011
OZ v Lozorne súhlasí s výmenou parc.č. 9187/70 v k.ú. Lozorno vo výmere 134 m2 za časť
obecnej parcely č. 9159 vo výmere 134 m2. Náklady spojené s vyhotovením GP (geometrický
plán) a prevodom zámennej zmluvy do KN (katastra nehnuteľností) znáša žiadateľ.
„ZA“- 5
„ZDRŽAL SA“ – 1
„PROTI“ – 0
K bodu č. 8
Prejednanie platových podmienok starostu v zmysle zákona 154/2011
Uznesenie č. 59/2011
OZ v Lozorne v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. stanovuje plat starostu nasledovne :
vo výške 2284 eur/mes.
„ZA“ – 6(všetci)
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K bodu č. 9.
Rôzne
9.1
Starosta obce informoval prítomných o chystanej výstavbe ropovodu zo Schwechatu smer
Jablonica, Senica.
9.2
Hlavný kontrolór obce p. M. Michálek informoval prítomných o nedostatkoch v systéme
vykazovania cenotvorby vodného a stočného za uplynulé obdobie (do r. 2011).

K bodu 10.
Diskusia
10.1
P. Malovcová poďakovala starostovi, kultúrnej komisii aj poslancom za pomoc za podporu
pri akcii – 35. výročia ženského speváckeho súboru. Pripomenula morálne odškodnenie
a žiadosť, prideliť jej náhradný pozemok.
Starosta podal informáciu o výsledkoch správy fy BAJO LEGAL a zároveň jej OZ prisľúbilo,
že jej záležitosť s morálnym odškodnením bude riešená na zasadnutí OZ v mes. 09/2011.
10.2
P. Pacera pripomenul, že treba riešiť poplatky a určiť pravidlá na zbernom dvore.
10.3
P. Ing. Trnková informovala prítomných o jej výsledkoch, ktoré zistila v súvislosti
s obstaraním CK. Ďalej sa zaujímala, či obec získala dotáciu na rekonštrukciu ČOV.
10.4
Starosta podal informáciu, že kamióny nad 7,5 t od polovice júna 2011 nebudú jazdiť v smere
od Lozorna do Jablonového po ceste tr. II/501.
10.5
Starosta informoval prítomných o neúspešnom zavŕšení žiadosti o NFP z MŽP z OP ŽP
(ČOV)

K bodu č. 11
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 22,40 hod.

Zapísala: Mária Kovarovičová

Overovatelia: Mgr. Milan Stanislav
Ing. Ľubomír Gombita
Ľubomír Húbek
starosta obce
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