Zápis
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 24.10.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
8
ospravedlnení : 1 (Mgr. A. Kavický)
prizvaná : Ing. Dana Ševčíková

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 24.10.2012 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. Návrh rozpočtu obce na r. 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 (diskusia – schválenie).
4. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce k 30.6.2012.
5. Schválenie Dohody o finančnom vyrovnaní za rekonštrukciu a prestavbu časti zdravotného
strediska (bývalý OcÚ – očná ambulancia MUDr. Foltýnová) medzi obcou Lozorno,
Lozorno spol. s r.o. a firmou AJF spol. s r.o. Krátka ul. č.1, vo výške 6000 Eur.
6. Vybudovanie VO (verejného osvetlenia) na ul. Zvončínska od r.d. Gábriš po lokalitu Nový
mlyn (obyvatelia 10 domov) na základe výberového konania.
7. Schválenie nákladov na projekt na zonáciu plochy B3 (pokračovanie Cintorínskej ul.)
v zmysle ÚPN č. 3 a ZaD (ÚPN č.4) na základe požiadaviek stavebníkov, vo výške 7500
Eur bez DPH (9000 Eur s DPH) od fa Siebert & Talaš.
8. Schválenie zmluvy s fa PROFILINE (Ing. Peter Rybár) týkajúcej sa predĺženia činnosti
kamerového systému v obci o ďalšie 3 roky.
9. Vyhodnotenie ponúk a prijatie stanoviska k VOS (predaj obecných pozemkov pod
priehradou) v zmysle uznesenia OZ Lozorno č. 84/2012 zo dňa 21.9.2012.
10. Prepojenie ulíc Cintorínska a Zvončínska BGZ žľabom za účelom odvodu dažďových vôd
z ulice Zvončínska.
11. Rôzne.
- Informácia o vandalizme v ZŠ, poškodené nové oplotenie
- Informácia o katastrofálnom stave pivnice (WC) v dome smútku a technologického
zariadenia – chladenia.
12. Diskusia.
13. Záver
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„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

- 8
- 0
- 0

Starosta obce
určil za overovateľov:
Zapisovateľ :
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

Adriana Jánošová
Alojz Dvoran
Mária Kovarovičová

- 8
- 0
- 0

K bodu č. 2
Kontrola uznesení :
Uznesenie č. 7/2012 - trvá
Uznesenie č. 15/2012 - trvá.
Uznesenie č. 75/2012 – vypustiť zo sledovania
Uznesenie č. 76/2012 – vypustiť zo sledovania
Uznesenie č. 77/2012 – vypustiť zo sledovania.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
-0
-0

K bodu č. 3
Návrh rozpočtu obce na r. 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 (diskusia – schválenie).
Uznesenie č.89/2012
OZ v Lozorne bod č. 3 odročuje na nasledujúce zasadnutie.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
-0
-0

K bodu č. 4
MONITOROVACIA SPRÁVA programového rozpočtu obce k 30.6.2012
Uznesenie č. 90/2012
OZ v Lozorne bod č. 4 odročuje na nasledujúce zasadnutie.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

- 8
- 0
- 0
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K bodu č. 5
Schválenie Dohody o finančnom vyrovnaní za rekonštrukciu a prestavbu časti
zdravotného strediska (bývalý OcÚ – očná ambulancia MUDr. Foltýnová) medzi obcou
Lozorno, spol. s r.o. Lozorno a firmou AJF spol. s r.o., Krátka ul. č. 1, vo výške 6000
Eur.
Uznesenie č.91/2012
OZ v Lozorne súhlasí s dohodou o urovnaní medzi obcou Lozorno a AJF, s.r.o. v zastúpení
MUDr. Foltýnovu a následným finančným vyrovnaním, teda dohodou o urovnaní medzi
obcou Lozorno, spoločnosťou LOZORNO spol. s r.o. a spoločnosťou AJF, s.r.o.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-4
- 1 (Mgr. M. Stanislav)
- 3 (Ing. Mgr. J. Vlček, Ing. Ľ. Gombita, Š. Valent)

K bodu č. 6
Vybudovanie VO (verejného osvetlenia) na ul. Zvončínska, od r.d. Gábriš po lokalitu
Nový mlyn (obyvatelia 10 domov) na základe výberového konania.
Uznesenie č. 92/2012
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa verejného osvetlenia na Zvončínskej ul. od r.d. Gábriš po
lokalitu Nový mlyn - firmu ELEKTRA BŠ s.r.o. Malacky, v celkovej sume 14.628,62 Eur
vrátane DPH .
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
-0
-0

K bodu č. 7
Schválenie nákladov na projekt na zonáciu plochy B3 (pokračovanie Cintorínskej ul.)
v zmysle ÚPN č. 3 a ZaD (ÚPN č. 4) na základe požiadaviek stavebníkov vo výške 7500
Eur bez DPH (9000 Eur s DPH) od fa Siebert &Talaš.
Uznesenie č.93/2012
OZ v Lozorne schvaľuje náklady na vypracovanie projektu na zonáciu plochy B3
(pokračovanie Cintorínskej ul. v zmysle ÚPN č. 3 a ZaD (ÚPN č. 4) vo výške 9000 Eur
s DPH na základe cenovej ponuky predloženej firmou Siebert&Talaš.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-7
-0
- 1 (Š. Valent)

K bodu č. 8
Schválenie zmluvy s fa PROFILINE (Ing. Peter Rybár) týkajúcej sa predĺženia činnosti
kamerového systému v obci o ďalšie 3 roky.
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Uznesenie č. 94/2012
OZ v Lozorne bod č. 8 odročuje na nasledujúce zasadnutie.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
-0
-0

Poslankyňa PhDr. Oľga Božecová sa ospravedlnila a o 18,15 hod opustila zasadnutie OZ.
K bodu č. 9
Vyhodnotenie ponúk a prijatie stanoviska k VOS (predaj obecných pozemkov pod
priehradou) v zmysle uznesenia OZ Lozorno č. 84/2012 zo dňa 21.9.2012.
Uznesenie č. 95/2012
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí zrušilo VOS zo dňa 20.9.2012.
„ZA“
„PROTI „
„ZDRŽAL SA“

-6
-0
- 1 (Ing. Ľ. Gombita)

K bodu č. 10
Prepojenie ulíc Cintorínska a Zvončínska BGZ žľabom za účelom odvodu dažďových
vôd z ulice Zvončínska.
Uznesenie č. 96/2012
OZ v Lozorne schvaľuje prepojenie ulíc Cintorínska a Zvončínska BGZ žľabom za účelom
odvodu dažďových vôd v predpokladaných nákladoch max. 6000,- Eur bez DPH.
„ZA“
-4
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 3 ( Ing.Mgr. J. Vlček, Ing. Ľ. Gombita, Mgr. M. Stanislav)
K bodu č. 11
Rôzne
11.1
Starosta obce informoval prítomných o vandalizme v Základnej škole, bolo poškodené nové
oplotenie pri lese. Navrhuje riešiť túto situáciu zhotovením osvetlenia tesne vedľa oplotenia.
11.2
Starosta obce podal informáciu o katastrofálnom stave suterénu (WC) v dome smútku
a technologického zariadenia – chladenia. Firma Inštalácie TZB a.s. Lozorno predložila
cenovú ponuku na opravu vo výške cca 1200,- Eur.
K bodu č. 12
Diskusia
Starosta pozitívne hodnotil kultúrne dianie v našej obci.
Do diskusie sa nikto iný neprihlásil.
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K bodu č. 13
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19,30 hod.

Overovatelia: Adriana Jánošová
Alojz Dvoran

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala: Mária Kovarovičová
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