Zápis
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 23.05.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
9
ospravedlnení : 0
prizvaná : Ing. Dana Šefčíková

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 23.05.2012 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. Kontrola prijatých uznesení.
3.Žiadosť DPZ (Hasiči Lozorno) o navýšenie rozpočtu obce položka 0320 Požiarna ochrana
o 6000 EUR.
4. Odsúhlasenie zmluvy medzi fa Siebert & Talaš a Obcou Lozorno, týkajúcej sa návrhu
zmien a doplnkov ÚPN. (ZaD č.4)
5. Rozhodnutie o poskytovateľovi - banke účelového (investičného) úveru na výstavbu MŠ
Lozorno predloženého starostom obce.
6. Oprava ciest na ul. Vendelínska od ul. Hlavnej po ul. Gozovskú, Zvončínska od r.d.
Gabriš po lokalitu Nový Mlyn, vrátane verejného osvetlenia a ul. Dlhá od železničného
prejazdu vrátane ul. Hlboká.
7. Vybudovanie VO (verejné osvetlenie) na ul. Zvončínska, od r.d. Gabriš po Nový Mlyn.
8. Žiadosť p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom Nová ul. č. 480/81, 900 55
Lozorno o majetko–právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom s obcou Lozorno.
9. Rôzne
- Info o služobnej ceste starostu obce do ŠVÉDSKA v dňoch 28.5. – 31.5.2012.
10. Diskusia.
11. Záver.
Poslankyňa p. Adriana Jánošová navrhla zmenu programu od bodu č. 3 nasledovne :
3. Opätovné prejednanie platových podmienok starostu obce v zmysle § 253/1994 Z.z.
4.Žiadosť DPZ (Hasiči Lozorno) o navýšenie rozpočtu obce položka 0320 Požiarna ochrana
o 6000 EUR.
5. Odsúhlasenie zmluvy medzi fa Siebert & Talaš a obcou Lozorno, týkajúcej sa návrhu
zmien a doplnkov ÚPN. (ZaD č.4)
6. Rozhodnutie o poskytovateľovi - banke účelového (investičného) úveru na výstavbu MŠ
Lozorno predloženého starostom obce.
7. Oprava ciest na ul. Vendelínska od ul. Hlavnej po ul. Gozovskú, Zvončínska od r.d.
Gabriš po lokalitu Nový Mlyn, vrátane verejného osvetlenia a ul. Dlhá od železničného
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prejazdu vrátane ul. Hlboká.
8. Vybudovanie VO (verejné osvetlenie) na ul. Zvončínska, od r.d. Gabriš po Nový Mlyn.
9. Žiadosť p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom Nová ul. č. 480/81, 900 55
Lozorno o majetko – právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom s Obcou
Lozorno.
10. Rôzne
- Info o služobnej ceste starostu obce do ŠVÉDSKA v dňoch 28.5. – 31.5.2012.
11. Diskusia.
12. Záver.
„ZA“
- 5
„PROTI“
- 2 (Ing. Ľ. Gombita, Mgr. M. Stanislav)
„ZDRŽAL SA“ - 2 (Ing. Mgr. J. Vlček, Š. Valent)
Starosta obce
určil za overovateľov:

Mária Kovarovičová

za zapisovateľa :
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

PhDr. Oľga Božecová
Ing. Mgr. Juraj Vlček

-9
-0
-0

Starosta obce prerušil zasadnutie OZ a privítal hosťa - p. Ing. Ľudovíta Kovaniča, čestného
občana Lozorna, ktorý poďakoval za privítanie a prihovoril sa k poslancom a všetkým
prítomným.
K bodu č. 2
Kontrola uznesení :
Uznesenie č. 7/2012 - trvá
Uznesenie č. 15/2012 - trvá
Uznesenie č. 16/2012 – trvá
Uznesenie č. 33/2012 – trvá
Uznesenie č. 35/2012 – trvá
Uznesenie č. 47/2012 – vypustiť zo sledovania
Uznesenie č. 50/2012 – vypustiť zo sledovania.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-9
-0
-0

K bodu č. 3
Opätovné prejednanie platových podmienok starostu obce.
Uznesenie č. 53/2012
OZ v Lozorne podľa zák. č. 253/1994 Z.z., v znení neskorších predpisov rozhodlo o plate
starostu. Preto na základe § 3 ods.1) citovaného zákona patrí starostovi plat vo výške určenej
priamo zákonom, plus navýšenie o 34%, v celkovej sume 2286 Eur, s platnosťou od 1.6.2012.
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„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-5
-2
-2

(Ing. Ľ. Gombita, Mgr. M. Stanislav)
(Ing. Mgr. J. Vlček, Š. Valent)

K bodu č. 4
Žiadosť DPZ (hasiči Lozorno) o navýšenie rozpočtu obce v odd. 03 - Požiarna ochrana
o 6000 Eur.
Pán Jaroslav Urban podal k tomuto bodu vysvetlenie. Zdôraznil nutnosť vykonania
požiarnych kontrol na všetkých obecných budovách, školenie zamestnancov, kontroly
všetkých hasiacich prístrojov a pod.
Uznesenie č. 54/2012
OZ v Lozorne súhlasí s vynaloženým finančnými prostriedkami na daný účel vo výške 6000 €
s tým, že rozpočtové opatrenie bude urobené dodatočne.
„ZA“
- 9
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 5
Odsúhlasenie zmluvy medzi fa Siebert&Talaš a Obcou Lozoro, týkajúcej sa návrhu
zmien a doplnkov ÚPN. (ZaD č.4)
Uznesenie č. 55/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu medzi Siebert & Talaš a Obcou Lozorno, predmetom ktorej
je zhotovenie diela – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN obce.
„ZA“
-9
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 6
Rozhodnutie o poskytovateľovi – banke účelového (investičného) úveru na výstavbu MŠ
Lozorno predloženého starostom obce.
Starosta informoval prítomných o poskytnutých úverových ponukách jednotlivých bankových
inštitúcií.
Uznesenie č. 56/2012
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zabezpečením zmluvy o poskytnutí účelového
investičného úveru na rozšírenie MŠ od PRIMA Banky a.s. a Slovenskej sporiteľne a.s. do
najbližšieho zasadnutia OZ.
„ZA“
-6
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 3 ( Ing. Mgr. J. Vlček, Š. Valent, Mgr. M. Stanislav)
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Po hlasovaní sa prihlásil o slovo Ing. Ľudovít Kovanič. Poďakoval poslancom, že sa mohol
zúčastniť zasadnutia, poprial všetkým veľa úspechov, dobrú spoluprácu do budúcnosti
a rozlúčil sa so všetkými prítomnými.
K bodu č. 7
Oprava ciest na ul. Vendelínska od ul. Hlavnej po ul. Gozovskú, Zvončínska od r.d.
Gabriš po lokalitu Nový Mlyn, vrátane verejného osvetlenia a ul. Dlhá od železničného
prejazdu vrátane ul. Hlboká.
OZ v Lozorne prerušilo rokovanie v tomto bode.
K bodu č. 8
Vybudovanie VO (verejné osvetlenie) na ul. Zvončínska, od r.d. Gabriš po Nový Mlyn.
OZ v Lozorne prerušilo rokovanie v tomto bode.
Poslanec p. Alojz Dvoran sa ospravedlnil, zo zdravotných dôvodov odišiel zo zasadnutia
o 19,15 hod.
K bodu č. 9
Žiadosť p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom Nová ul. č. 480/81, 900
55 Lozorno, o majetko–právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
s Obcou Lozorno.
Uznesenie č. 57/2012
OZ v Lozorne súhlasí s odpredajom obecného pozemku parc.č. 9158/4- ostatná plocha
o výmere 52m2 a parc.č. 9187/81- orná pôda o výmere 82m2, vytvorené podľa GP č.
5/2012 zo dňa 04.04.2012 v prospech p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom
Nová 480/41, 900 55 Lozorno v celkovej sume 1 EUR ako prípad hodný osobitého zreteľa
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetné pozemky tvoria súčasť záhrady rodinného domu kupujúcich, ktorí
recipročne predajú v rovnakej sume a v rovnakej výmere pozemok pred ich rodinným
domom, ktorý je súčasťou verejnej komunikácie.
„ZA“
-8
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ -0
Uznesenie č.58/2012
OZ v Lozorne súhlasí s prevodom pozemku parc.č. 9187/70, zapísaného v KN na LV č. 5645
vo vlastníctve p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom Nová 480/41, 900 55
Lozorno v prospech Obce Lozorno v celkovej sume 1 EUR. Predmetný pozemok tvorí súčasť
verejnej komunikácie a je v záujme obce si majetko-právne usporiadať vlastnícke vzťahy.
„ZA“
-8
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 10
Rôzne
10.1 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o služobnej ceste starostu obce do
ŠVÉDSKA v dňoch 28.5. – 31.5.2012.
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10.2 Hlavná kontrolórka obce Ing. D. Šefčíková podala informácie o stavoch na účtoch a
dodávateľských faktúrach.
K bodu č. 11
Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19.30 hod.

Overovatelia: Ing. Mgr. Juraj Vlček
PhDr. Oľga Božecová

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : M. Kovarovičová
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