Zápis
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 27.06.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
7
ospravedlnení : 2 ( Ing. Mgr. J. Vlček, Mgr. A. Kavický)
prizvaná : Ing. Dana Šefčíková (ospravedlnená)

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. Prijatie úveru vo výške 200 000EUR od PRIMA banky za účelom financovania
a refinancovania kapitálových výdavkov obce Lozorno (rozšírenie MŠ Lozorno).
4. Schválenie novej zmluvy o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi
obcou Lozorno a spol.s r.o. Lozorno
5. Zrušenie VZN obce č. 8/2011 v zmysle vyhovenia protestu prokurátora, okresnej
prokuratúry Malacky, číslo podania Pd 15/12-8 zo dňa 17.4.2012.
6. Schválenie záverečného účtu obce Lozorno za r. 2011.
7. Schválenie prestavby (dobudovanie) podkrovia budovy OcÚ na archív a vymaľovanie
OcÚ po 11-tich rokoch. Predpokladané náklady 10 000 EUR.
8. Schválenie opravy ciest na ul. Vendelínska od ul. Hlavnej po ul. Gozovskú,
pokračovanie Zvončínska ul. po lokalitu „Nový Mlyn“, vrátane verejného osvetlenia
a ul. Dlhá od železničného prejazdu vrátane ul. Hlboká.
9. Schválenie servisnej zmluvy medzi OcÚ Lozorno a fa A.S.E.P spol s.r.o, Holíčska 36,
Bratislava, týkajúcej sa údržby a servisu zariadenia XEROX na OcÚ. (tlačiareň, scan,
fax, kopírka)
10. Schválenie dodávateľa rekonštrukcie sociálnych zariadení a WC na I. stupni ZŠ
a v telocvični v ZŠ na základe dodaných cenových ponúk.
11. Schválenie finančného príspevku na oslavy 90-teho výročia založenia Športového
klubu v Lozorne vo výške 3500 EUR. (spolufinancovanie osláv)
12. Žiadosť sl. Simony Štefekovej o odkúpenie časti obecného pozemku (450m2), p.č.
9159 zapísaného na LV. č. 4151, ktorý je vo vlastníctve obce.
13. Žiadosť p. Viery Bačkovej, r. Ščasnej o odkúpenie časti obecného pozemku
p.č.672/44 (diel8) o výmere 32m2, p.č. 672/46 (diel 9) vo výmere 2m2 a p.č. 672/47
(diel 10) vo výmere 36m2, ktoré boli zamerané GP č. 24/2010 odčlenením z pôvodnej
obecnej parcely reg. „E“ KN č. 672/21 – LV č. 4151.
14. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na druhý
polrok r. 2012.
15. Schválenie úhrady za pripojenie obecnej nehnuteľnosti – klubovne tenisového
oddielu na verejnú kanalizáciu vo výške 2131,80 EUR vrátane DPH.
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16.Rôzne
- Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012.
- Správy z NFK HK obce, v TO a spol.s r.o. Lozorno
17. Diskusia.
18. Záver.
„ZA“
- 6
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
Starosta obce
určil za overovateľov:

Viera Želipská

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

Adriana Jánošová
Štefan Valent

-6
-0
-0

K bodu č. 2
Kontrola uznesení :
Uznesenie č. 7/2012 - trvá.
Uznesenie č. 15/2012 – trvá.
Uznesenie č. 16/2012 – vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 33/2012 – vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 35/2012 – vypustiť zo sledovania.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-6
-0
-0

K bodu č. 3
Prijatie úveru vo výške 200 000EUR od PRIMA banky za účelom financovania
a refinancovania kapitálových výdavkov obce Lozorno (rozšírenie MŠ Lozorno).
Starosta privítal p. Gavorníka z Prima banky a.s. a oboznámil prítomných s podmienkami
čerpania úveru.
Uznesenie č. 59/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie termínovaného úveru vo výške 200 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
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Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, za účelom financovania a refinancovanie kapitálových výdavkov obce Lozorno
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-4
-0
-3

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

K bodu č. 4
Schválenie novej zmluvy o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi obcou
Lozorno a spol.s r.o. Lozorno.
Uznesenie č. 60/2012
OZ v Lozorne schvaľuje novú zmluvu o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácii
medzi obcou Lozorno a LOZORNO s.r.o. s platnosťou od 30.06.2012 a účinnosťou
nasledujúci deň po podpise zmluvy, t.j. od 1.7.2012.
„ZA“
- 6
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 5
Zrušenie VZN obce č. 8/2011 v zmysle vyhovenia protestu prokurátora, okresnej
prokuratúry Malacky, číslo podania Pd 15/12-8 zo dňa 17.4.2012.
Uznesenie č. 61/2012
OZ v Lozorne v zmysle vyhovenia protestu prokurátora okresnej prokuratúry Malacky, číslo
konania Pd 15/12-8 zo dňa 17.4.2012, ruší VZN obce č. 8/2011 o
zásobovaní vodou
a o odvádzaní odpadovej vody do ČOV Lozorno a o náhradách za spotrebovanú vodu a za
odvádzanie odpadových vôd na r. 2012 s účinnosťou od 1.7.2012.
„ZA“
-6
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 6
Schválenie záverečného účtu obce Lozorno za r. 2011.
Uznesenie č. 62/2012
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia v sume 9865,91 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
previesť do rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011
„ZA“
-4
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 3 (Š. Valent, Ing.Ľ.Gombita, Mgr. M. Stanislav)
K bodu č. 7
Schválenie prestavby (dobudovanie) podkrovia budovy OcÚ na archív a vymaľovanie
OcÚ po 11-tich rokoch. Predpokladané náklady 10 000 EUR.
Uznesenie č. 63/2012
OZ v Lozorne schvaľuje dobudovanie archívu Obecného úradu (podkrovia) vo výške
predpokladaných nákladov 10 000 eur vrátane DPH.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 8
Schválenie opravy ciest na ul. Vendelínska od ul. Hlavnej po ul. Gozovskú,
pokračovanie Zvončínska ul. po lokalitu „Nový Mlyn“, vrátane verejného osvetlenia a
ul. Dlhá od železničného prejazdu vrátane ul. Hlboká.
Uznesenie č. 64/2012
OZ v Lozorne poveruje starostu obce, finančno-ekonomickú komisiu, komisiu stavebnú :
a) pripraviť podmienky pre projektovú dokumentáciu na rozšírenie Vendelínskej
ulice do 31.07.2012,
b) pripraviť do 31.07.2012 podmienky súťaže a pripraviť podklady na predaj
akcii BVS a obecných pozemkov pod priehradou.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 9
Schválenie servisnej zmluvy medzi OcÚ Lozorno a fa A.S.E.P spol s.r.o, Holíčska 36,
Bratislava, týkajúcej sa údržby a servisu zariadenia XEROX na OcÚ. (tlačiareň, scan,
fax, kopírka)
Uznesenie č. 65/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu medzi OcÚ Lozorno a ASEP s.r.o., Holíčska 36, Bratislava
týkajúcu sa údržby a servisu zariadenia Xerox na Obecnom úrade v Lozorne.
„ZA“
-4
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ -3 (Š. Valent, Ing.Ľ.Gombita, Mgr. M. Stanislav)
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K bodu č. 10
Schválenie dodávateľa rekonštrukcie sociálnych zariadení a WC na I. stupni ZŠ
a v telocvični v ZŠ na základe dodaných cenových ponúk.
Uznesenie č. 66/2012
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu sociálnych zariadení a WC na prvom stupni ZŠ
a v telocvični ZŠ v celkovej výške 20 067,67 eur vrátane DPH pre H.L. stav, Lozorno.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu 11
Schválenie finančného príspevku na oslavy 90-teho výročia založenia Športového klubu
v Lozorne vo výške 3500 EUR. (spolufinancovanie osláv).
Uznesenie č. 67/2012
OZ v Lozorne schvaľuje finančný príspevok na oslavu 90. výročia založenia ŠK Lozorno vo
výške 3 500 eur z položky – kultúra.
K bodu 12
Žiadosť sl. Simony Štefekovej o odkúpenie časti obecného pozemku (450m2), p.č. 9159
zapísaného na LV. č. 4151, ktorý je vo vlastníctve obce.
Uznesenie č.68/2012
OZ v Lozorne neschvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 9159 vo výmere 450 m2.
„ZA“
-4
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ -3 (PhD. O. Božecová, A. Jánošová, Ing. M. Oravcová)
K bodu 13
Žiadosť p. Viery Bačkovej, r. Ščasnej o odkúpenie časti obecného pozemku p.č.672/44
(diel8) o výmere 32m2, p.č. 672/46 (diel 9) vo výmere 2m2 a p.č. 672/47 (diel 10) vo
výmere 36m2, ktoré boli zamerané GP č. 24/2010 odčlenením z pôvodnej obecnej parcely
reg. „E“ KN č. 672/21 – LV č. 4151.
Uznesenie č. 69/2012
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 672/46- 2 m2 a parc.č. 672/47 – 36 m2
podľa GP č. 24/2010, odčlenené z obecného pozemku reg. „E“ KN č. 672/21 v prospech
Viery Bačkovej, bytom 900 55 Lozorno č. 198 v sume 3,32 eur/m2 podľa ustanovenia § 9 a)
ods. 8 písm.b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
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Uznesenie č. 70/2012
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 448/4 – 6 m2 podľa GP č. 24/2010 od
predávajúcej Viery Bačkovej, bytom 900 55 Lozorno č. 198 v sume 3,32 eur/m2.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
Uznesenie č. 71/2012
OZ v Lozorne nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 672/44 – 32 m2 podľa GP č. 24/2010
odčlenené z obecného pozemku reg. „E“ KN č. 672/21 v prospech Viery Bačkovej, bytom
900 55 Lozorno č. 198.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu 14
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na druhý
polrok r. 2012.
Uznesenie č. 72/2012
OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na druhý
polrok 2012.
„ZA“
-6
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 1 ( Mgr. M. Stanislav)
K bodu 15
Schválenie úhrady za pripojenie obecnej nehnuteľnosti – klubovne tenisového oddielu
na verejnú kanalizáciu vo výške 2131,80 EUR vrátane DPH.
Uznesenie č. 73/2012
OZ v Lozorne schvaľuje pripojenie obecnej nehnuteľnosti klubovne Tenisového oddielu na
verejnú kanalizáciu vo výške 2 131, 80 eur vrátane DPH.
„ZA“
-7
„PROTI“
-0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu 16
Rôzne
- Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012.
- Správy z NFK HK obce, v TO a spol.s r.o. Lozorno.
17. Diskusia.
- Ing. Trnková – pýtala sa aké zmeny a postihy boli vykonané v ŠK Lozorno.
18. Záver.
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Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19.30 hod.

Overovatelia: Adriana Jánošová
Štefan Valent

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : Viera Želipská
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