Zápis
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 07.05.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
9
ospravedlnení : 0
prizvaná : Ing. Dana Ševčíková (neprítomná)

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 07.05.2012 o 1700 hod. (ďalej len „zasadnutie OZ“),
privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia OZ nasledovne :
1.Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Prijatie rozhodnutia na rozšírenie MŠ Lozorno (rozšírenie pôvodnej budovy MŠ, prestavba
bývalých dielní v ZŠ, zamietnutie rozšírenia MŠ).
3.Prijatie rozhodnutia o proteste prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
15/12-8 vo veci VZN 8/2011.
4.Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu
„Športové námestie v obci Lozorno“ a spolufinancovania projektu.
5.Diskusia.
6.Záver.
P. Stanislav navrhuje vypustiť z rokovania bod č. 5- „Diskusia“, preto pôvodne bod 6 „Záver“ bude označený ako bod 5.
„ZA“ - 8
„PROTI“ - 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
(Ing. Mgr. J.Vlček nehlasoval, rokovania sa zúčastnil s oneskorením)
Starosta obce
určil za overovateľov:
Zapisovateľ :

Štefan Valent
Mgr. Andrej Kavický
Vlasta Hubková

„ZA“ – 9
„PROTI“ – 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
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K bodu č. 2
Prijatie rozhodnutia na rozšírenie MŠ Lozorno (rozšírenie pôvodnej budovy MŠ,
prestavba bývalých dielní v ZŠ, zamietnutie rozšírenia MŠ).
PhD O.Božecová predniesla dôvod rozšírenia jestvujúcej MŠ Lozorno.
Za finančnú komisiu Ing. Ľ.Gombita citoval §7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v akom prípade môže obec poskytovať
dotáciu pre súkromné MŠ. Ďalej pripomenul, že prípade, keď sa schváli financovanie
výstavby MŠ, kde je potrebných 240 tis. eur, nie je možné financovať ostatné kapitálové
výdavky , napr. opravy MK v obci . Treba hľadať finančné zdroje. Navrhuje MŠ vybudovať
pre predškolákov v ZŠ. Obec má v súčasnosti prostriedky na vybudovanie MŠ v ZŠ.
Podotýka, že treba hľadať možnosti na opravu ciest v obci, sú tu záväzky voči ostatným
občanom, treba hľadať spôsob, napr. odpredajom nepotrebných vecí obce a týmto spôsobom
financovať uvedenú záležitosť. Treba zvážiť aj možnosť financovania stavby úverom. Obec
má prostriedky na financovanie MŠ v ZŠ.
Ing. Mgr. J. Vlček – treba sa zamyslieť aj nad tým, čo nás čaká v budúcom roku, treba zvážiť
aj možnosť, aký bude mať dopad na obec pokles daní. Zdrží sa hlasovania z dôvodu, že sa
mu zdá nezodpovedné priviesť obec do núdzového režimu, môžu nastať nepredvídateľné
udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť chod obce.
Ing. Ľ. Gombita – treba zohľadniť v prípade použitia úveru, že zostanú obci určité
obmedzenia.
Starosta obce – treba mať na účte financie na nepredvídateľné záležitosti, vysvetľuje, kde sú
možnosti financovania ( podielové dane, úver).
Ing. Ľ. Gombita – prikláňa sa k názoru, že pokiaľ bude škôlka v MŠ, aby finančné krytie
stavby bolo zabezpečené úverom.
p. J. Uhliarová - riad. MŠ – hovorí, že časť financii je možné získať z odpredaja obecných
nehnuteľností, zároveň sa pýta poslancov, prečo sa financie z odpredaja kasární pridelili do
ŠK, zdôrazňuje, že v MŠ je v súčasnosti 33 nevybavených žiadostí.
A. Dvoran – prikláňa sa k názoru urobiť MŠ v jestvujúcej MŠ.
Mgr. A. Kavický – prikláňa sa k riešeniu MŠ tiež v jestvujúcej MŠ. Navrhuje napr. zvýšiť
v budúcnosti poplatok v MŠ.
Uznesenie č. 50 /2012
OZ v Lozorne súhlasí s prístavbou a rozšírením MŠ Lozorno v areále jestvujúcej MŠ
Lozorno. Zároveň poveruje starostu obce rokovaním o zabezpečení investičného úveru vo
výške 200 tis. Eur na krytie výstavby MŠ.
„ZA“ – 5
„PROTI“ - 0
„ZDRŽAL SA“ - 4 (Ing. Mgr. J. Vlček, Š. Valent, Mgr. Stanislav, Ing. Ľ. Gombita)
K bodu č. 3
Prijatie rozhodnutia o proteste prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky, číslo
konania Pd 15/12-8 vo veci VZN 8/2011.
Uznesenie č. 51 /2012
OZ v Lozorne vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania
Pd 15/12-8 zo dňa 17.4.2012 v celom jeho rozsahu.
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„ZA“- 9
„PROTI“- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0

K bodu č. 4
Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie
projektu „Športové námestie v obci Lozorno“ a spolufinancovania projektu.
Uznesenie č. 52 /2012
OZ v Lozorne schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu
„Športové námestie v obci Lozorno“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie;
c) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 10 867,00
EUR.
Mgr. M. Stanislav – upozornil na výšku spolufinancovania, ktorá môže byť vyššia ako 5%,
napr. 40 %.
„ZA“ - 5 (Mgr. A.Kavický, Ing. M.Oravcová , A.Dvoran, Ing. Mgr. J.Vlček, Š.Valent)
„PROTI“ – 0
„ZDRŽAL SA“ – 4 (Ing. Ľ.Gombita, Mgr. M.Stanislav, A.Jánošová, PhD.O. Božecová)
K bodu č. 5
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,25 hod.

Overovatelia: Štefan Valent
Mgr. Andrej Kavický

Ľubomír Húbek
starosta obce
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Zapísala: Vlasta Hubková
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