Zápis
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 28.11.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia :

prítomní: 9
prizvaná: Ing. Dana Šefčíková

K bodu č.1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 28.11.2012 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. Kontrola prijatých uznesení.
3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Andreja Kavického v zmysle §25, odst.1, písm.c,
zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení.
4. Zloženie sľubu poslankyne Ing. Jaroslavy Bojkovskej v zmysle §25, odst.1, písm. a, zákona
č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení po uvoľnenom mandáte doterajšieho poslanca OZ
Mgr. Andreja Kavického
5. Návrh VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 3/2012, ktorým sa určujú a menia názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno.
6. Návrh VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 4/2012 o poplatkoch za úkony na OcÚ
v Lozorne, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 a VZN č.2/2011 o poplatkoch za úkony
vykonávané na obecnom úrade v Lozorne.
7. Úprava rozpočtu obce na r. 2012 v zmysle zák. č. 583/2004Z.z.
8. Návrh rozpočtu obce na r. 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 v zmysle zákona č.
582/2004Z.z. (2.diskusia – schválenie).
9. MONITOROVACIA SPRÁVA programového rozpočtu obce k 30.6.2012
10. Schválenie zmluvy s fa PROFILINE (Ing. Peter Rybár) týkajúcej sa predĺženia činnosti
kamerového systému v obci o ďalšie 3 roky.
11. Schválenie projektu na opravu obecných ciest dodaného fa STOMON Nové Zámky.
12. Majetko-právne usporiadanie pozemkov pod obecným vodojemom v obci Lozorno.
13. Informácia o cene vodného a stočného na r. 2013 v zmysle zmluvy medzi Obcou Lozorno
(vlastník vodovodu) a prevádzkovateľom vodovodu Lozorno spol.s r.o. čl.VIII, bod č.3.
14. Žiadosť p. Ľubora Kopáča o vybudovanie bowlingovej dráhy v priestoroch športového
klubu(telocvična TJ Lozorno, v priestoroch balkóna).
15. Dodatočné schválenie poskytnutej pôžičky LOZORNO spol. s r.o. vo výške 20.000,- Eur
z r.2009.
16. Info o finančnej kontrole HK obce v ZŠ Lozorno a v MŠ Lozorno.
17. Rôzne :
- Opätovná informácia o LED žiarovkách (výmena za staré sodíkové výbojky) na
verejnom osvetlení obce, úspora nákladov na el. energiu a údržbu VO. (ďalší návrh
technického riešenia)

Poďakovanie DOHZ Lozorno za príkladné plnenie úloh.
Sťažnosť obyvateľov Zohorskej ul. na nedisciplinovaných vodičov – rýchla jazda
v obci.
Návrh riešenia a realizácie.
- Info od ASA Zohor o separovanom odpade.
18. Diskusia.
19. Záver.
-

„ ZA“
„ PROTI“
„VZDAL SA“ -

8
0
0

Návrhová komisia : Ing. Ľubomír Gombita, Mgr. Milan Stanislav
Overovatelia:
Adriana Jánošová, Ing. Mária Oravcová
Zapisovateľ:
Viera Želipská
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

7
0
1 (Mgr. Milan Stanislav)

K bodu č. 2
Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 7/2012 – vypustiť zo sledovania
Uznesenie č. 15/2012 – trvá
Uznesenie č. 89/2012 – vypustiť
Uznesenie č. 90/2012 – vypustiť
Uznesenie č. 91/2012 – vypustiť
Uznesenie č. 94/2012 – vypustiť
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

7
0
1 (Mgr. Milan Stanislav)

K bodu č. 3
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Andreja Kavického v zmysle §25, odst.1,
písm.c, zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 97/2012
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Andreja Kavického
na volebné obdobie 2011 – 2014.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

8
0
0

K bodu č.4
Zloženie sľubu poslankyne Ing. Jaroslavy Bojkovskej v zmysle §25, odst.1, písm. a,
zákona č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení po uvoľnenom mandáte doterajšieho
poslanca OZ Mgr. Andreja Kavického.
Uznesenie č. 98/2012
OZ berie na vedomie zloženie sľubu Ing. Jaroslavy Bojkovskej po uvoľnenom mandáte
doterajšieho poslanca Mgr. Andreja Kavického.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

8
0
0

K bodu č. 5
Návrh VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 3/2012, ktorým sa určujú a menia názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno.
Uznesenie č. 99/2012
OZ V Lozorne schvaľuje návrh VZN č. 3/2012, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce Lozorno.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

K bodu č. 6
Návrh VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) č. 4/2012 o poplatkoch za úkony na OcÚ
v Lozorne, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 a VZN č. 2/2011 o poplatkoch za
úkony vykonávané na obecnom úrade v Lozorne.
Uznesenie č. 100/2012
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN č. 4/2012 o poplatkoch za úkony na Obecnom úrade
v Lozorne, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 a VZN č. 2/2011 o poplatkoch za úkony
vykonávané na obecnom úrade v Lozorne.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

K bodu č. 7
Úprava rozpočtu obce na r. 2012 v zmysle zák. č. 583/2004Z.z.
Uznesenie č. 101/2012
OZ v Lozorne odročuje tento bod programu do decembrového zastupiteľstva.
„ZA“

-

„PROTI“

-

4 ( Ing. Mgr. Juraj Vlček, Ing. Ľubomír Gombita, Štefan Valent,
Mgr. Milan Stanislav)
5 (Adriana Jánošová, PhDr. Oľga Božecová, Ing. Jaroslava Bojkovská,
Ing. Mária Oravcová, Alojz Dvoran)

„ZDRŽAL SA“-

0

7.1
Schválenie zmeny rozpočtu.
Pred schválením zmeny rozpočtu Ing. Mgr. Juraj Vlček predniesol stanovisko finančno –
ekonomickej komisie, podľa ktorého by prevod hnuteľného majetku v celkovej výške cca.
110 000 EUR zo spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na obec Lozorno zo dňa 27. 1. 2012 a
započítanie uvádzaných vzájomných pohľadávok v celkovej výške cca. 87 000 EUR medzi
spoločnosťou LOZORNO spol. s r.o. a obcou Lozorno na základe Dohody o započítaní
vzájomných pohľadávok zo dňa 1. 2. 2012, výsledky ktorých sú odzrkadlené o.i. aj
v predloženom návrhu zmeny rozpočtu, mohli byť absolútne neplatné o.i. aj z dôvodu, že ich
vykonanie nebolo predtým odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. V nadväznosti na to Ing.
Mgr. Juraj Vlček navrhol uvedené nedostatky v predloženom návrhu zmeny rozpočtu najprv
odstrániť a až následne – na budúcom zasadnutí zastupiteľstva - schvaľovať zmenu rozpočtu.
Uznesenie č. 102/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmenu rozpočtu podľa priloženého návrhu: v tis. Eur

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet
Návrh na
Rozpočet
na r. 2012
zmenu
po zmene
1422,25
+174,33
1596,58
10,00
+66,04
76,04
+9
9,00
1432,25
249,37
1681,62
1222,25
176,00
34,00
1432,25

+137,90
+4,89
142,79

1360,15
180,89
34,00
1575,04

OZ v Lozorne súhlasí so zmenou rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Bežné výdavky ŠKD
- 1.500,- Eur
Bežné výdavky ŠJ
+1.500,- Eur
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
„ZA“

-

„PROTI“

-

„ZDRŽAL SA“-

5 (Adriana Jánošová, PhDr. Oľga Božecová, Ing. Jaroslava
Bojkovská, Ing. Mária Oravcová, Alojz Dvoran)
4 (Ing. Juraj Vlček, Ing. Ľubomír Gombita, Štefan Valent,
Mgr. Milan Stanislav)
0

K bodu č. 8
Návrh rozpočtu obce na r. 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 v zmysle zákona č.
582/2004Z.z. (2.diskusia – schválenie).
Uznesenie č. 103/2012
OZ v Lozorne schvaľuje návrh Mgr. Milana Stanislava presun položiek 633 a 635 z kapitoly
miestnych komunikácií do položky 635 ZŠ, s účelovým viazaním na rekonštrukciu sociálnych
zariadení vo výške 13 000 eur v hlavnej budove ZŠ.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

Uznesenie č. 104/2012
OZ v Lozorne schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2013 aj s úpravou podľa uznesenia
č.103/2012 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

K bodu č. 9
MONITOROVACIA SPRÁVA programového rozpočtu obce k 30.6.2012.
Uznesenie č. 105/2012
OZ berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k obce k 30. 06. 2012.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

7
0
2 (Ing. Mgr. Juraj Vlček, Mgr. Milan Stanislav )

K bodu č. 10
Schválenie zmluvy s fa PROFILINE (Ing. Peter Rybár) týkajúcej sa predĺženia činnosti
kamerového systému v obci o ďalšie 3 roky.
Uznesenie č. 106/2012
Poslanec Ing. Ľubomír Gombita navrhuje prehodnotiť jednotlivé body zmluvy, ktoré sú pre
obec nevýhodné a to : 3. 3., 4. 1., 4. 3., 4. 2.
„ZA“

-

3 (Ing. Ľubomír Gombita, Štefan Valent, Mgr. Milan Stanislav)

„PROTI“

-

4 (Adriana Jánošová,I. Mária Oravcová, PhDr. Oľga Božecová, Alojz
Dvoran )
2 (Ing. J. Bojkovská, Ing. Mgr. Juraj Vlček)

„ZDRŽAL SA“-

Uznesenie č. 107/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu s J. PROFILINE týkajúcej sa predĺženia nájmu kamerového
systému v obci Lozorno o ďalšie 3 roky ( do r. 2015 ).
„ZA“

-

„PROTI“

-

„ZDRŽAL SA“-

5 (Adriana Jánošová, PhDr. Oľga Božecová, Ing. Jaroslava
Bojkovská, Ing. Mária Oravcová, Alojz Dvoran)
4 (Ing. Juraj Vlček, Ing. Ľubomír Gombita, Štefan Valent,
Mgr. Milan Stanislav)
0

K bodu č. 11
Schválenie projektu na opravu obecných ciest dodaného fa STOMON Nové Zámky.
Uznesenie č. 108/2012
OZ v Lozorne schvaľuje projekt opravy ciest v obci Lozorno predloženého fa STOMON
Nové Zámky v max. výške 220 000 Eur bez DPH a zároveň poveruje starostu zabezpečením
verejného obstarávania a stavebného povolenia.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

8
0
1( Ing. Mgr. Juraj Vlček)

K bodu č. 12
Majetko-právne usporiadanie pozemkov pod obecným vodojemom v obci Lozorno.
Uznesenie č. 109/2012
OZ v Lozorne s ch v a ľ u j e odkúpenie časti pozemkov v areáli obecného vodojemu v obci
Lozorno, ktoré boli geometrickým plánom č. 37 441 701-19/2011 zo dňa 15.07.2011
vytvorené ako parcela č. 9314/2– 697m2, 9314/22- 56m2, 9314/64- 61m2, 9314/65- 161m2,
9314/2- 697m2 od predávajúcich Haffnerovej Ireny r. Hubkovej, bytom Lozorno č.38,
Vladimíra Černého, bytom Sokolská 10, 811 04 Bratislava a Čermákovej Lýdie r.
Mikuláškovej, bytom Sídliště 1276, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav v celkovej
kúpnej cene 1 € od každého predávajúceho z dôvodu, že ide o dodatočné majetkoprávne
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v areáli obecného vodojemu.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

K bodu č. 13
Informácia o cene vodného a stočného na r. 2013 v zmysle zmluvy medzi Obcou Lozorno
(vlastník vodovodu) a prevádzkovateľom vodovodu Lozorno spol.s r.o. čl.VIII, bod č.3.
Uznesenie č. 110/2012
OZ v Lozorne berie na vedomie aktuálny cenník vodného a stočného spol. LOZORNO s. r. o.
na rok 2013.

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

K bodu č. 14
Žiadosť p. Ľubora Kopáča o vybudovanie bowlingovej dráhy v priestoroch športového
klubu (telocvičňa TJ Lozorno, v priestoroch balkóna).
Uznesenie č. 111/2012
OZ v Lozorne súhlasí s uzatvorením podnájomnej zmluvy medzi ŠK Lozorno a žiadateľom
Ľuborom Kopáčom, 900 55 Lozorno č. 630, za účelom zriadenia bowlingovej dráhy
v priestoroch balkóna športovej haly.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

9
0
0

K bodu č. 15
Dodatočné schválenie poskytnutej pôžičky LOZORNO spol. s r.o. vo výške 20.000,- Eur
z r. 2009.
Uznesenie č.112/2012
OZ v Lozorne schvaľuje pôžičku spol . LOZORNO s. r.o. Obcou Lozorno vo výške 20 000
eur v zmysle dodatku zmluvy č. 1 a 2 zo dňa 14. 07. 2009 a 18. 12. 2009 .
„ZA“
„PROTI“

-

„ZDRŽAL SA“-

1 ( Ing. Jaroslava Bojkovská)
4 (Ing. Ľubomír Gombita, Štefan Valent, Ing. Mgr. Juraj Vlček,
Mgr. Milan Stanislav)
4 (Adriana Jánošová, PhDr. Oľga Božecová, Ing. Mária Oravcová,
Alojz Dvoran)

K bodu č. 16
Info o finančnej kontrole HK obce v ZŠ Lozorno a v MŠ Lozorno.
Uznesenie č. 113/2012
OZ v Lozorne berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole v ŽS a MŠ
s nasledovnými pripomienkami predloženými Mgr. Milanom Stanislavom
1. chýba aktuálne zloženie Rady školy
2. vedením školy nebola predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“-

9
0
0

Ing. Mgr. Juraj Vlček v súvislosti so schválenou zmenou rozpočtu opätovne zdôraznil názor
finančno-ekonomickej komisie, podľa ktorého by úkony obce spomínané v súvislosti so
zmenou rozpočtu mohli byť absolútne neplatné o.i. aj z dôvodu, že ich vykonanie nebolo
vopred odsúhlasené obecným zastupiteľstvom.

Súčasne poznamenal, že podľa názoru finančno - ekonomickej komisie nemožno z uznesení
prijatých obecným zastupiteľstvom v predchádzajúcom období (na ktoré pán starosta
poukazuje) vyvodiť súhlas obecného zastupiteľstva s vykonaním uvedených úkonov.
Následne Ing. Mgr. Juraj Vlček uviedol „keďže niektorí poslanci obecného zastupiteľstva
dnes schválili zmenu rozpočtu aj napriek už uvedenému názoru finančno – ekonomickej
komisie, pričom sa týmto stanoviskom finančno – ekonomickej komisie bližšie odmietli
zaoberať, vzdávam sa funkcie predsedu finančno – ekonomickej komisie a zároveň aj členstva
v tejto komisii“.
Následne sa členstva vo finančno – ekonomickej komisii z rovnakých dôvodov vzdal aj
poslanec Ing. Ľubomír Gombita.
Starosta požiadal finančno-ekonomickú komisiu a členov OZ ešte v mesiaci september 2012,
aby návrhy a pripomienky k rozpočtu obce boli doložené v predstihu a nie v čase konania OZ
dňa 28.11.2012, respektíve deň pred konaním OZ, 27.11.2012. Konanie finančnej komisie
a časti OZ, považuje starosta za nezodpovedné voči obci. Ďalej starosta upozornil finančnú
komisiu na fakt, že k prevodu CKV pod obec (zrušenie nájomnej zmluvy.. uznesenia č.
8/2011, 62/2011, 63/2011 a 5/2012) sa mali možnosť vyjadriť viac ako rok, čo neurobili.
Navyše boli OZ schválené nájomné zmluvy (uznesenie č. 5/2012), ktoré bolo možné schváliť
iba po prevode CKV pod obec. Záverom treba uviesť, že zmluva o nájme zo 6.10.2009 medzi
obcou a CKV v článku X, bod 1 uvádza, že neoddeliteľnou súčasťou CKV je aj zariadenie,
bez ktorého nie je možné prevádzkovať CKV.
Uznesenie 114/2012
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa členstva Ing. Mgr. Juraja Vlčka a Ing. Ľubomíra
Gombitu vo finančno-ekonomickej komisii.
K bodu č.17
17.1
Starosta obce informoval o LED žiarovkách na verejnom osvetlení obce a o úspore nákladov
na elektrickú energiu a údržbu UO.
17.2
Starosta obce poďakoval DOHZ za príkladné plnenie úloh.
17.3
Sťažnosť obyvateľov Zohorskej ulice – rýchla jazda v obci, preloženie radaru z Hlavnej ulice
na Zohorskú ulicu.
OZ navrhlo premiestniť merač rýchlosti – radar zo stredu obce, na Zohorskú ulicu (vstup do
obce od Zohora)
17.4
Starosta informoval OZ o separovanom zbere v obci.
Starosta upozornil na nedisciplinovanosť obyvateľov obce v oblasti separovaného zberu.
(tabuľka nákladov bude súčasťou obecnej web stránky – zápisy z OZ)

17.5
Sťažnosť p. Viliama Oláha – p. Jozef Haramia podal vysvetlenie o situácii.
P. Oláh sa sťažoval na neskoré podanie informácie o zrušení zábavy v sále ŠK Lozorno,
vedením klubu ŠK. Predseda klubu p. Jozef Haramia pripraví písomnú odpoveď p. Oláhovi.
K bodu č.18
18.1
P. Trnková sa informovala o pozemku p. Eliáša, ktorý sa nachádza po ľavej strane pred
vstupom do obce Lozorno, chcela vedieť čo plánuje na tomto pozemku budovať. Ďalej sa
zaujímala o prevod Centra kultúry, DPH (LOZORNO spol. s.r.o. – Obec Lozorno)
18.2
Starosta - otvorenie školskej družiny aj 1 mesiac cez prázdniny.
Požiadavka vzišla od rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ. Starosta spolu s riaditeľom ZŠ túto
možnosť zvážili a ŠD (klub detí) bude počas školských prázdnin v mesiaci Jún otvorený.
K bodu č.19
Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie 20,45 hod.

Overovatelia: Adriana Jánošová
Ing. Mária Oravcová

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : V. Želipská

