Zápis
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
konaného dňa 19.05.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
9
ospravedlnení : 0
prizvaný: Milan Michálek – hlavný kontrolór

Program :
1. Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola prijatých uznesení.
3. Žiadosť Tenisového oddielu o dotáciu 5000 Eur na dokončenie sociálneho
zariadenia ( sprchy, WC, šatňa...)
4. Odvolanie zástupcu starostu PhDr. Oľgy Božecovej v zmysle § 13b. zákona č.
369/1990 Z.z.
5. Poverenie nového zástupcu obce p. Adrianu Jánošovú.
6. Riešenie žiadosti p. Malovcovej z 3/2011.
7. Riešenie žiadosti p. Putíkovej č.d. 878 o odkúpenie obecného pozemku.
8. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rekonštrukciu soc. zariadení
a úpravy parkoviska v MŠ Lozorno vo výške 8500 Eur z rozpočtovej položky 717 –
kapitálové výdavky.
9. Prihlásenie Obce Lozorno za člena ZOZO (Združenie obcí Záhoria).
10. Dokončenie obecného chodníka na ul. Hlavná od predajne potravín „U HUŤANA“
po lokalitu „vojenské bytovky“ v smere cesty na Jablonové.
11. Doplnenie nového člena kultúrnej komisie – PhDr. Oľga Božecová.
12.Úloha pre hlavného kontrolóra – urobiť prehľad použitých finančných
prostriedkov obce nad 200 Eur od 1.1.2011 a určiť účel ich použitia.
13.
Rôzne
14.
Diskusia
15.
Záver
Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek a oboznámil
prítomných s programom rokovania.
ZA : 9(všetci)
Za overovateľov zápisnice určil :
Mgr. Milan Stanislav
Alojz Dvoran
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Zapisovateľ:

Želipská Viera

K bodu č. 2
Kontrola prijatých uznesení:
Uznesenie č. 32/2010 - trvá
Uznesenie č. 6/2011 - trvá
Uznesenie č. 28/2011 - trvá
Uznesenie č. 42/2011 - trvá
„ ZA“

- 9(všetci)

K bodu č. 3
Žiadosť TO (tenisový oddiel) o dotáciu 5000 Eur na dokončenie soc. zariadenia ( sprchy,
WC, šatňa...)
Uznesenie č. 45/2011
OZ v Lozorne schvaľuje požadovanú dotáciu TO vo výške 5000 Eur na dokončenie
sociálneho zariadenia.
Športová komisia podá TO Lozorno zdôvodnenie nesúhlasu.
„ZA“ - 0
„ PROTI“ - 3
„ZDRŽALI SA“ - 6
K bodu č. 4 a 5.
Odvolanie zástupcu starostu PhDr. Oľgy Božecovej zo zdravotných dôvodov
a poverenie nového zástupcu starostu obce p. Adriany Jánošovej.
Uznesenie č. 46/2011
OZ v Lozorne berie na vedomie odvolanie starostom obce, zástupcu starostu obce
PhDr. Oľgu Božecovú zo zdravotných dôvodov a zároveň OZ v Lozorne berie na vedomie
menovanie nového zástupcu starostu obce p. Adriany Jánošovej na volebné obdobie 20102014.
„ ZA“ - 9(všetci)
K bodu č. 6.
Riešenie žiadosti pani Antónie Malovcovej, Lozorno č. 153, z 3/2011,v ktorej požaduje
od OcÚ Lozorno náhradný pozemok za pozemok, ktorý bol zabraný.
Uznesenie č. 47/2011
OZ v Lozorne poveruje starostu obce, zabezpečiť vykonanie právnej analýzy.
Uvedený bod programu sa odročuje na budúce zasadnutie OZ.
„ZA“- 6

„ZDRŽALI SA „ - 3
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K bodu č. 7.
Riešenie žiadosti p. Terézie Putíkovej, Lozorno č. 878 o odkúpenie obecného pozemku.
Uznesenie č. 48/2011
OZ v Lozorne uvedený bod programu odročuje do budúceho zastupiteľstva.
Návrh riešenia predložia poslanci Mgr. Vlček, Bc. Kavický – (Komisia verejného poriadku
a rómskych otázok).
„ZA“- 9(všetci)
K bodu č. 8.
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu na rekonštrukciu soc. zariadení a úpravy
parkoviska v MŠ vo výške 8500 Eur.
Uznesenie č. 49/2011
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím dotácie pre MŠ v Lozorne vo výške 8500 Eur na
rekonštrukciu soc. zariadení a úpravy parkoviska.
„ZA“- 9(všetci)
K bodu č. 9.
Prihlásenie obce Lozorno za člena ZOZO (Združenie miest a obcí záhorskej oblasti).
Uznesenie č. 50/2011
OZ v Lozorne súhlasí s prihlásením obce Lozorno za člena ZOZO.
„ZA“- 9
K bodu č. 10.
Dokončenie obecného chodníka na ul. Hlavná od predajne potravín „U HUŤANA“ po
lokalitu „vojenské bytovky“ v smere cesty na Jablonové.
Uznesenie č. 51/2011
OZ v Lozorne ukladá v zmysle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, starostovi obce ako VO, ďalej v zmysle § 99 toho istého zákona, pripraviť
zadanie pre Podprahovú zákazku (práce 20 000 – 200 000 Eur) „Chodník na Hlavnej ulici
v dľžke 330bm“.
Zároveň poveruje starostu obce v zmysle § 40 ods.1zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom
obstarávaní, menovať trojčlennú komisiu na vyhodnotenie ponúk.
„ZA“- 9
K bodu č. 11
Doplnenie nového člena kultúrnej komisie PhDr. Oľgu Božecovú.
Uznesenie č. 52/2011
OZ v Lozorne volí za člena kultúrnej komisie PhDr. Oľgu Božecovú.
„ZA“- 8
„ ZDRŽAL SA“ - 1 (PhDr. O. Božecová)
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K bodu č.12
Úloha pre hlavného kontrolóra – urobiť prehľad použitých finančných prostriedkov
obce nad 200 Eur od 1.1.2011 a určiť účel ich použitia.
Uznesenie č.53/2011
OZ v Lozorne ukladá HK mesačne predkladať využitie finančných prostriedkov a účel ich
využitia ( nad 200 Eur) okrem pravidelných rozpočtovaných výdajov a mzdových výdajov.
„ZA“- 9(všetci)
K bodu č. 13
Rôzne
13.1
Starosta obce Lozorno informoval OZ o žiadosti na poskytnutie NFP na rozšírenie ČOV.
MŽP našu žiadosť zamietlo s odôvodnením, že sme „nedodali kompletné doklady“.
13.2
Starosta obce informoval o nákupe nového dopravného značenia v obci. Stávajúce zvislé
dopravné značenie bolo skontrolované a poškodené je treba vymeniť (Cestný zákon) .
Nákup dopravného značenia ( 1800Eur) ako aj výmenu – zabezpečí Lozorno spol. s.r.o.
13.3
Bola vedená diskusia o prioritách investičnej výstavby v obci (kapitálové výdavky), treba
zadefinovať priority (ČOV, MŠ Lozorno- prístavba, Obchvat obce...) Po pripravení
materiálov zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov na diskusiu...
13.4
Starosta obce informoval OZ o odbere vzorky vody z vodnej nádrže Lozorno. Vzorky neboli
dobré. Boli prekročené limity.
K bodu č. 14
Diskusia.
14.1
P. Štefan Valent požaduje od hlavného kontrolóra vyčíslenie nákladov obce na rekonštrukciu
Centra kultúry.
14.2
Ing. Jana Trnková - informovala OZ o výsledkoch jej kontroly.
14.3
P. J. Urban - občania neodložili kamene z prícestných pozemkov.
14.4
Starosta obce informoval OZ o problémoch na obecnej kanalizácii.
14.5

4

P. Pacera mal dotaz k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (platnosť PHSR,
aktualizácia) .
14.6
P. Alojz Dvoran pozval prítomných na turistickú akciu „Lozorský okruh“ dňa 21.5.2011.

K bodu č. 15
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 21,40 hod.

Zapísala: Viera Želipská

Overovatelia: Mgr. Milan Stanislav
Alojz Dvoran

Ľubomír Húbek
starosta obce
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