Zápis
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 25.08.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
8
ospravedlnená : 1(PhDr. Oľga Boţecová)
prizvaní : Ing. Dana Ševčíková
Ing. Jana Trnková
Mgr. Iveta Balejčíková (neprítomná)

Program :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lozorno (ďalej len „OZ“)
a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Lozorno.
3. Riešenie bezpečnostnej situácie v obci Lozorno.
4. Diskusia.
5. Záver.

Rokovanie OZ:
K bodu 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 25. 8. 2011 o 1900 hod. (ďalej len „zasadnutie OZ“),
privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia OZ.
Poslanec Ing. Ľubomír Gombita podal návrh na zmenu programu zasadnutia OZ.
Predmetom zmeny návrhu programu zasadnutia OZ bolo „Prehodnotenie výkonu
uznesenia OZ č. 8/2011, b)“ zo dňa 20.01.2011, kde OZ prijalo uznesenie na zrušení
nájomnej zmluvy Centra kultúry a vzdelávania a Zdravotného strediska so spoločnosťou
LOZORNO s r.o.
Poslanec Mgr. Juraj Vlček, predseda finančno-ekonomickej komisie podal návrh na zmenu
programu zasadnutia OZ.
Predmetom zmeny návrhu programu zasadnutia OZ bolo „Čerpanie rozpočtu obce Lozorno
za obdobie 1 – 6/2011“.
„ZA“ – 6
„ZDRŢAL SA“ – 2
Zmena programu OZ navrhnutá Ing. Ľubomírom Gombitom a Mgr. Jurajom Vlčkom bola
prijatá a zároveň doterajšie body 4 a 5 programu zasadnutia OZ budú označené ako 6 a 7.
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Za overovateľov zápisnice starosta určil : Adrianu Jánošovú
Štefana Valenta
Za zapisovateľa starosta určil:

Vieru Ţelipskú

K bodu č. 2
Voľba hlavného kontrolóra obce.
Na Obecný úrad obce Lozorno boli v súlade s ust. § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odovzdané písomné prihlášky troch
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, a to Ing. Dany Ševčíkovej, Ing. Jany Trnkovej
a Mgr. Ivety Balejčíkovej. Uvedení kandidáti boli starostom riadne pozvaní na zasadnutie OZ
s tým, ţe na tomto zasadnutí OZ sa osobne predstavili Ing. Dana Ševčíková a Ing. Jana
Trnková, pričom Mgr. Ivetu Balejčíkovú predstavil starosta na základe údajov z jej prihlášky,
nakoľko sa zasadnutia OZ osobne nezúčastnila. Po oboznámení prítomných poslancov OZ sa
pristúpilo k hlasovaniu:
Hlasovanie :
Ing. Dana Ševčíková

„ZA“ – 5
„ZDRŢALI SA“ – 2
„PROTI“ – 1

Mgr. Iveta Balejčíková

„ZA“ – 1
„ZDRŢAL SA“ – 7
„PROTI“ – 0

Ing. Jana Trnková

„ZA“ – 2
„ZDRŢAL SA“ – 6
„PROTI“ – 0

Uznesenie č. 60/2011
OZ v Lozorne zvolilo na zasadnutí OZ za hlavného kontrolóra obce Lozorno Ing. Danu
Ševčíkovú, ktorá bude vykonávať funkciu hlavného kontrolóra obce Lozorno v rozsahu 80
hod./mes. Zároveň jej OZ odsúhlasuje plat vo výške 593eur/mes.
K bodu č. 3
Riešenie bezpečnostnej situácie v obci Lozorno.
Uznesenie č. 61/2011
OZ v Lozorne sa zaoberalo bezpečnostnou situáciou v obci a efektivitou Obecnej polície.
Návrhy - ako ďalej s Obecnou políciou, predloţia finančná komisia a komisia verejného
poriadku, bezpečnosti, rómskych otázok a riešenia konfliktných situácii.
Termín : do 2.9.2011
„ZA“ – 8(všetci)
K bodu č. 4
Informácia o čerpaní rozpočtu 1 – 6/2011.
Starosta obce
podal informáciu o čerpaní obecného rozpočtu. Predseda finančnoekonomickej komisie pri OZ Mgr. Juraj Vlček predniesol stanovisko tejto komisie k čerpaniu
rozpočtu obce Lozorno za predmetné obdobie spolu s návrhmi pre rozhodnutie OZ.
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Uznesenie č. 62/2011
OZ v Lozorne : berie na vedomie závery stanoviska finančno-ekonomickej komisie.
K bodu č. 5
Prehodnotenie výkonu už platného uznesenia OZ č. 8/2011, b).
Uznesenie č. 8/2011
OZ v Lozorne : a./ navrhuje tento bod presunúť na OZ v 2/2011 a poveruje starostu obce
prípravou materiálu o stave ČOV, kanalizácie a studní. Zároveň poveruje starostu obce aj
s prípravou informácií o jednotkových cenách za vodu a kanalizáciu a hospodárenie
spoločnosti LOZORNO s r.o.
b./ sa uznieslo na zrušení nájomnej zmluvy Centra kultúry a vzdelávania
a Zdravotného strediska so spoločnosťou LOZORNO s r.o.
Uznesenie č. 63/2011
OZ v Lozorne : poveruje starostu obce zabezpečovaním vypracovania návrhov zmlúv,
predmetom ktorých bude nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce (Centrum kultúry,
Zdravotné stredisko) osobám, ktoré sú v súčasnosti v nájomnom vzťahu k LOZORNO s.r.o.
Termín : 30.09.2011
„ZA“- 8(všetci)
K bodu č. 6
Diskusia
6.1
OZ v Lozorne diskutovalo o realizácii chodníka na Hlavnej ulici.
K technickému riešeniu chodníka na Hlavnej ulici dá vyjadrenie Ing. Oravcová a starosta
obce v termíne do 20.09.2011.
K bodu č. 7
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 21,50 hod.

Zapísala: Viera Ţelipská

Overovatelia: Adriana Jánošová
Štefan Valent

Ľubomír Húbek
starosta obce
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