Zápis
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 20.10.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
9
ospravedlnení : 0
prizvaná : Ing. Dana Ševčíková

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 20.10.2011 o 1900 hod. (ďalej len „zasadnutie OZ“),
privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia OZ nasledovne :
Program :
Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Kontrola prijatých uznesení.
VZN č.3/2011 O výške stravného v školskej jedálni.
VZN č. 4/2011 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno.
VZN č. 5/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lozorno vo vlastníctve obce.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na II. polrok
2011.
7. Zmena rozpočtu obce na r. 2011.
8. Návrh rozpočtu obce na r. 2012 a nasledujúce roky 2013 a 2014 (diskusia).
9. Rôzne.
- Riešenie kanalizácie na Jelšovej ulici, „napojenie kanalizácie 10 nehnuteľností na
Suchý potok.
- Obyvatelia Zvončínskej ulice.“10 rod. domov“ súhlasia s odovzdaním verejného
vodovodu a kanalizácie obci Lozorno za podmienok uvedených
v dokumente....oprava cesty pokračovanie Zvončínskej ulice. Cesta je
v dezolátnom stave.
- Čistenie k.ú. obce od čiernych skládok je ukončené.
- Informácia z Klubu starostov o pripravovanej zmene zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
- ZŠ – kúrenie, v poruche 4 kotly zo 6-tich, nutná oprava.
- Úplatný prevod pozemkov z PD Lozorno pod obec Lozorno. (7,2 ha – Športové
nám., ŠK Lozorno – futbalový oddiel a tenisový oddiel, cca 17200 eur)
10. Diskusia.
11. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslanec Mgr. J.Vlček navrhuje z dôvodu, ţe nebola splnená lehota vyvesenia VZN č.
5/2011 bod 5 vypustiť z rokovania.
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Poslanec Mgr. J. Vlček ţiada starostu obce o ospravedlnenie, nakoľko bol starostom dotknutý,
nevyberanými slovami a ţiada o vysvetlenie.
P. poslanec Ing. Ľ. Gombita hovorí, ţe nahrávanie OZ by malo byť do 48 hod. na webstránke obce Lozorno. Starosta vysvetlil, ţe nahrávanie sa vykonáva z dôvodu pomôcky pri
vypracovávaní zápisu OZ.
Poslanec Š. Valent podal návrh na zmenu programu rokovania OZ a navrhuje nahradiť bod 5
programu - Správou hl. kontrolóra na základe uznesenia OZ .
Ďalej navrhuje doplniť do programu ako bod č. 7 - Správa dozornej rady LOZORNO
spol.s.ro. zo dňa 5.10.2011 a17.10.2011,
ako bod č. 8 navrhuje doplniť do programu – Platové podmienky starostu obce Lozorno,
ďalej bod č. 9 – Web stránka obce Lozorno,
ďalej bod č. 10 – Budova CKV zverejnenie nákladov na rekonštrukciu.
„ZA“ – 8- (prítomných poslancov )
„PROTI“- 0
„ZDRŢAL SA“-1(Ing. M.Oravcová)
Zmena programu OZ obce Lozorno bola prijatá a zároveň doterajšie body 5,6.7,8,9,10,11
budú zmenené a označené v zmysle schváleného návrhu programu OZ.
Za overovateľov určil:

Mgr. Andrej Kavický
Štefan Valent

Zapisovateľ :

Vlasta Hubková

„ZA“ – 9
„PROTI“ – 0
„ZDRŢAL SA“ - 0
K bodu č. 2
Kontrola uznesení :
Uznesenie č. 6/2011 - Trvá.
Uznesenie č. 53/2011- splnené.
Uznesenie č. 63/2011 –splnené.
Uznesenie č. 68/2011- trvá.
Uznesenie č. 69/2011- splnené.
Uznesenie č. 70/2011- vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 71/2011- trvá.
Uznesenie č. 75/2011- vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 76/2011- vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 77/2011- splnené.
Uznesenie č. 78/2011- splnené.
„ZA“ – 9
„PROTI“ - 0
„ZDRŢAL SA“ -0
K bodu č. 3
VZN č.3/2011 O výške stravného v školskej jedálni.
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Riaditeľ ZŠ Lozorno podal návrh zvýšiť stravnú jednotku od 1.10.2011.
Návrh VZN bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli.
Uznesenie č.79/2011
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 3/2011 zo dňa 7.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2011 o výške stravného v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno,
zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon.
„ZA“- 9
„PROTI“- 0
ZDRŢAL SA“ - 0
K bodu č. 4
VZN č. 4/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno.
Návrh VZN bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli. K návrhu VZN boli doručené
pripomienky, ktorým nebolo vyhovené, nakoľko obsah pripomienky bol uţ zakomponovaný v
predloţenom Návrhu VZN.
Uznesenie č. 80/2011
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 4/2011 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území obce
Lozorno.
„ZA“ - 9
„PROTI“ – 0
„ZDRŢAL SA“ - 0
K bodu č. 5
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na II. polrok
2011.
Plán činnosti HK, bol vyvesený na úradnej tabuli.
Starosta obce doporučuje uviesť do plánu pre r. 2012 kontrolu majetku obce i v ŠK Lozorno,
Tenisový oddiel Lozorno, ZŠ a MŠ Lozorno, Centrum kultúry a Zdravotné stredisko.
Uznesenie č.81/2011
OZ v Lozorne schvaľuje predloţený „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2011.
„ZA“- 9
„PROTI“- 0
„ZDRŢAL SA“- 0
K bodu č. 6
Správa z vykonania kontroly HK za obdobie.
Správu predniesla HK Ing. D. Šefčíková.
Zistila určité porušenia zákona o zverejňovaní zmlúv.
Správa je prílohou tejto zápisnice. Správa nebola vopred doručená na Obecný úrad Lozorno
účtovníčke ani starostovi obce.
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Mgr. Milan Stanislav vysvetlil, prečo je tento bod navrhnutý do rokovania, nakoľko nebolo
v OZ schválené ţiadne prekročenie čiastky a podľa neho starosta porušuje VZN - Zásady
hospodárenia s majetkom obce, nakoľko nepredkladá zmluvy na schválenie OZ.
K vysvetleniu sa prihlásil aj MVDr. V. Bečár, upozornil, ţe je treba zvýšiť čiastku, ktorá
oprávňuje starostu obce pri rozhodovaní v majetkoprávnych veciach uvedených v Zásadách o
hospodárení s majetkom obci.
Mgr. Vlček hovorí, ţe sa mu nepáči výstup starostu obce a jeho reakcia k zmene VZN obce,
nesúhlasí so zvýšením čiastky pre starostu, jedná sa len o transparentnosť, záleţí mu na chode
obce. Jedná sa len o zvýšenie kontroly.
O slovo sa prihlásil občan Lozorna Ing. J. Foltýn a pripomenul, ţe je dobré urobiť riadne
regule a efekt v kontrole, ale netreba stavať starostu do takejto pozície.
Uznesenie č. 82/2011
OZ v Lozorne berie na vedomie správu HK a ukladá starostovi zistené nedostatky odstrániť.
„ZA“ – 7
„PROTI“-2(A.Jánošová, PhD. O. Boţecová)
„ZDRŢAL SA“ -0
K bodu č. 7
Správa dozornej rady LOZORNO s.r.o. zo dňa 5.10. 2011 a 17.10.2011.
Správu predniesol Ing. Ľ. Gombita .
Správa je prílohou tejto zápisnice.
Starosta podal vysvetlenie k niektorým bodom v správe, ako odkúpenie netypického nábytku
a zaradenie do majetku. Rozvádzač v ČOV bol v dezolátnom stave, hrozil smrteľný úraz
pracovníkov ČOV, vyzval poslancov, aby sa išli pozrieť na ČOV. Boli dodané ponuky z fy
ELEKTROMONTÁŢE s.r.o. a z fy Hydrotech s.r.o., ktorý je dodávateľom technológie. Práce
boli vykonané a v súčasnosti rozvádzač slúţi svojmu účelu.
O slovo sa prihlásil p. Mgr. J. Vlček, ktorý vysvetľoval ako porušil starosta obce zákon
o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č.83/2011
OZ v Lozorne ukladá HK doriešiť všeobecné zmluvné vzťahy s dôrazom na moţnosť
odpisovania majetku LOZORNO spol. s r.o.
„ZA“ – 6
„PROTI „ -1(Oravcová)
ZDRŢAL SA – 2(A. Jánošová, PhD. O. Boţecová
K bodu č. 8
Platové podmienky starostu obce .
Poslanec Mgr. J. Vlček vysvetlil, ţe účelom je prehodnotiť plat starostu, nakoľko sa dopustil
niektorých porušení, aby sa kaţdý z poslancov k tomu vyjadril.
Poslankyňa p. A. Jánošová sa vyjadrila k platu starostu v tom, ţe ho netreba meniť,
poukázala na záleţitosť v MŠ, kedy prišlo tieţ k porušeniu zo strany riaditeľky MŠ
a záleţitosť sa vyriešila upozornením.
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Ďalej sa prihlásil poslanec A. Kavický a povedal, ţe starosta má šancu na nápravu, aby
administratívne práce dal na správnu mieru, prikláňa sa k stanovisku p. A Jánošovej.
Starosta obce vysvetlil všetkým poslancom a občanom, ţe pracuje podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia a s postupom Mgr. J. Vlčka dôrazne nesúhlasí.
Poslanec Š. Valent hovorí, ţe poslanci sú na to, aby upozorňovali na chyby.
OZ v Lozorne odročuje uvedený bod a ponecháva ho v sledovaní.

K bodu 9
Web- stránka obce Lozorno.
Poslanec Mgr. J. Vlček ţiada, aby mal kaţdý poslanec prístup za účelom zverejnenia VZN na
úradnej tabuli web-stránky obce Lozorno.
Uznesenie č. 84/2011
OZ v Lozorne poveruje starostu obce sprístupnením web stránky obce Lozorno pre všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva Lozorno.
„ZA“ – 8
„PROTI“- 0
„ZDRŢAL SA“- 0
PhD. O. Boţecová
dôvodov.

nehlasovala, nakoľko o 21,10 hod. opustila rokovanie z rodinných

K bodu 10
Náklady CK.
Uznesenie č.85/2011
OZ ukladá HK predloţiť OZ a zverejniť všetky náklady spojené s rekonštrukciu CK.
„ZA“ – 5
„PROTI“ -0
„ZDRŢAL SA“ – 3 (A.Jánošová, Mgr.A.Kavický, Ing.M.Oravcová)
K bodu 11.
Zmena rozpočtu.
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k zmene rozpočtu.
Prihlásil sa poslanec Ing. Ľ. Gombita – je predpoklad, ţe nebudú naplnené daňové príjmy,
údrţba výpočtovej techniky, sú nepresné čísla. Mal výhrady k úprave poloţiek, napr. verejná
zeleň. Návrhy sú podhodnocované oproti reálnemu predpokladu čerpania nákladov.
V kapitálových výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu Zdravotného strediska,
prekládka vodovodu, ŠK Lozorno.
Tvrdí, ţe predloţený návrh zmeny rozpočtu je zavádzajúci. Spochybňuje čísla, ktoré sú
v návrhu uţ prečerpané. Údaje nie sú relevantné.
Ďalej poslanec Mgr. M. Stanislav - sú umelo podhodnocované čísla za verejné osvetlenie
v zimnom období, tieţ v poloţke cintorín.
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Uznesenie č.86/2011
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zapracovať pripomienky finančnej komisie do rozpočtu
obce.
„ZA“- 6
„PROTI“-0
„ZDRŢAL SA“-1(Mgr. M. Stanislav)
Ing. Oravcová nehlasovala, nakoľko opustila rokovanie o 22,11 hod. z rod. dôvodov.
K bodu 12.
Návrh rozpočtu obce Lozorno na r. 2012 a nasledujúce roky 2013 a 2014 (diskusia).
Poslanci navrhujú zníţiť príjmy o 20% v r. 2012.
Upraviť poloţku polície – zvýšiť.
Upraviť poloţku príjem LOZORNO s.r.o.
P. A. Jánošová navrhuje riešiť v rozpočte aj rozšírenie MŠ.
P. P. Pacera navrhuje predloţiť a doplniť tabuľku aj za doterajšie roky – r. 2009 - 2012.
P. Gombitová navrhuje vypracovať Programový rozpočet.
K bodu č. 13
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o nasledovnom :
13.1
Riešenie kanalizácie na Jelšovej ulici, „napojenie kanalizácie 10 nehnuteľností na Suchý
potok.
13.2
Obyvatelia Zvončínskej ulice.“10 rod. domov“ súhlasia s odovzdaním verejného vodovodu
a kanalizácie obci Lozorno za podmienok uvedených v dokumente....oprava cesty
pokračovanie Zvončínskej ulice. Cesta je v dezolátnom stave.
13.3
Čistenie k.ú. obce od čiernych skládok je ukončené.
13.4
Informácia z Klubu starostov o pripravovanej zmene zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
13.5
ZŠ – kúrenie, v poruche 2 kotly zo 6-tich, nutná oprava.
Predpokladané náklady sú cca 1800 eur na PD kotolne a náklady na rekonštrukciu 2500 eur/1
kotol, práce 1500 eur a materiál na výmenu kotlov. Celkové náklady sú cca 5500 eur.
Poslanec Mgr. J.Vlček navrhuje v záujme šetrenia financii zrušiť zamestnanca obce –
školníka. Pýta sa starostu, prečo nie je zamestnancom ZŠ, ktorá má právnu subjektivitu. Obec
by ušetrila plat jedného zamestnanca.
Uznesenie č.87/2011
OZ v Lozorne súhlasí s odstránením havárie v ZŠ a zakúpením kotla v predpokladanej sume
max. 5000 eur z prostriedkov určených na ZŠ.
„ZA“ – 7
„PROTI“ – 0
„ZDRŢAL SA“ - 0
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13.6
Platný prevod pozemkov z PD Lozorno pod obec Lozorno. (7,2 ha – Športové nám., ŠK
Lozorno – futbalový oddiel a tenisový oddiel, cca 17200 eur).
Poslanec Mgr.M. Stanislav navrhuje riešiť poloţku aj v rozpočte obce.
K bodu č. 11
Diskusia
11.1
P. Gombitová – financie zo Štrukturálnych fondov na obchvat - nie je moţné získať tieto
financie. Ţiada o vysvetlenie ohľadom vzťahov medzi nájomníkom- reštauráciou ZORNO
a spol. LOZORNO s.r.o. Navrhuje zvolať verejné zhromaţdenie občanov obce a získať od
občanov zoznam priorít v obci. Pýta sa ako sa riešia mosty, na ktoré boli vypracované statické
posudky. Vyzýva starostu, ţe sa nemá brániť niektorým rozhodnutiam poslancov, môţe to
byť len prínosom. Nebolo by korektné postupovať v rozpore so zákonom.
11.2
Starosta – podal informáciu k jednotlivým otázkam. Zdôraznil, prečo je potrebné pripraviť
PD na obchvat.
11.3
P. Pacera navrhuje zverejniť zvukový záznam zo zasadnutia OZ do 24 hod. na web obce
Lozorno.
Pýta sa kedy sa začne s opravou MK, aký bude mať dopad zmena zmlúv LOZORNO s.r.o. na
hospodárenie obce ako celku.
Starosta – zašle finančno – právne stanovisko p. Pacerovi a poslancom.
11.4
Poslanec Mgr. J.Vlček zdôraznil, ţe nebolo treba uvedené finančno-právne stanovisko
vypracovávať. Niektoré zmluvy sú neplatné právne, treba ich dať do poriadku. V niektorých
zmluvách sú uvedené sluţby, ktoré tam nemôţu byť. Ak sa bude dávať hlasovať k uvedeným
zmluvám, treba splniť podmienky, ktoré nám ukladá zákon.
Starosta – zabezpečí úpravu nájomných zmlúv.
K bodu č. 18
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 23,55hod.
Overovatelia: Mgr. Andrej Kavický
Štefan Valen
Ľubomír Húbek
starosta obce
Zapísala: Vlasta Hubková
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