)
Zápis
z 8. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obec Lozorne,
konaného dňa 26.06.2013 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní:
ospravedlnení:
prizvaná:

S
I (Mgr. Milan Stanislav)
Ing. Dana Šefčíková

K bodu Č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír I-Iúbek otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Lozorno konané dňa 26. 06. 2013 o 1700 hod., privítal prítomriých a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie OZ a určenie navrhovatel‘ov, overovateľov zápisnice a zapisovatel‘a.
2. Kontrola prijatých uznesení.
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Lozorno na II. polrok r. 2013.
4. Schválenie úpravy a rekonštrukcie „starej“ časti ZS (zdravotné stredisko) na účely
poskytovania zdravotníckych služieb v obci Lozorno.
5. Uprava rozpočtu obce nar. 2013 v zmysle zák. č. 583 2004Z.z.
6. Žiadosf DOHZ Lozorno (hasiči) o navýšenie rozpočtu na požiarnu ochranu obce Lozorno
nar. 201304500 EUR.
7. Žiadosť p. Koišovej (poddodávater stavby MŠ, fa RESTAV ŽILINA) o úhradu nákladov
vynaložených na stavbu rozšírenie materskej škólky.
8. Žiadosť zŠ (riaditeľ p. Daňo) o rozdelenie rozpočtovaných financií nar. 2013 (pol. 09121)
vo výške 13 000EUR na opravu sociáhych zariadení nasledovne: 9000EUR výmena okien
v telocvični, 4000EUR oprava sociálnych zariadení v ZŠ.
9. Vstup obce Lozorno do združenia Mikroregionpod Pajštúnom
Hlavná I 24, 900 31 Stupava.

50

sídlom MsÚ Stupava,

10. Schválenie preukázateľných nákladov a viac prác podľa predloženej celkovej
rekapitulácie nákladov po objektoch pre fa CESTY Nitra a.s. ako dodávateFa stavby
„Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno“.

11. Róznc
Informácia o konaní rnajstrovstiev sveta v chove psov
Lozorno.
12. Diskusia
13. Záver.
-

—

Dobermanov v 5/2014v obci

S!arosta obce navrhuje doplnit‘ do programu ako bod č. 11:
„Ziadosť SK Lozorno o poskytnutie dotácie na SK Lozorno vo výške 10 000 EUR v zmysle
rozpočtu obce nar. 2013 z položky 08209/1.“
Nasledujúce body programu budú následne uvedené : bod č. 12 Rózne, bod č. 13
Diskusia, bod č. 14— Záver.
—

—

Starosta obce určil
Návrhová a mandátová komisia p. Adriana Jánošová
Ing. Mgr. Juraj Vlček
Zapisovatel‘:

Mária Kovarovičová

Overovatelia:

p. Alojz Dvoran
p. Stefan Valent
-

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

7
O
I (Ing. Ľ.00mbita)

K bodu č. 2
Kontrola prijatých opatrení
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

č.
č.
č.
Č.
č.

10/2013
31/2013
34/2013
42/2013
45/2013

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

-

trvá
trvá
vypustiť zo sledovania
vypustiť zo sledovania
vypustiť zo sledovania
8
O
O

Kboduč.3
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Lozorno na II. polrok r. 2013
Uzncsenie Č. 47/2013
OZ v Lozorne schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti BK obce Lozorno na II. polrok
r. 2013.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

8
O
O

K bodu č.4
Schválenie úpravy a rekonštrukcie „starej“ časti ZS (zdravotné stredisko) na účely
poskytovania zdravotníckycb služieb v obci Lozorno.
Uznesenie Č. 48/20 13
OZ v Lozome odročuje predmetný bod na neurčito (nedostatok finančného krytia na
rekonštrukciu).
„ZA“
„PROTJ“
„ZDRZAL SA“

-

8
O
O

Kboduč.5
Uprava rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle zákL 583/2004 Z.z.
V zmysle *14, odst.2, pis. a, zak. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je potrebné vykonat‘ zmenu rozpočtu v niektorých položkách. Zmeny rozpočtu
je potrebné vykonat‘ na príjmovej strane, ako aj na výdavkovej.
Uznesenie č. 49/2013
OZ v Lozorne schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2013 podřa priloženého návrhu:

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

Rozpočet
nar.2013
1516,35
172,85
200,00
1889,20
1496,35
209,00
76,55
1781,90

v tis. Eur
Rozpočet
Návrh na
po
zmenu
zmene
+12,20
1528,55
172,85
200,00
+12,20
1901,40
+50,85
+10,31
+61,16

1547,20
219,31
76,55
1843,06

Zároveň bene na vedomie pozmeňovací návrh Mgr. M. Stanislava, ktorý thnočil Ing.
Gombita:
V príjmovej časti položka 111 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 480 000 zvýšit‘
na 495 720 EUR.
Vo výdavkovej časti 09 121 Základná škola, Materská škola zvýšiť o 15 720 EUR na
materiálno teclmické zabezpečenie krúžkovej čiimosti a vzdelávania (napr. úprava bežeckej
dráhy, interaktívne tabule atď.)
Zdóvodnenie:
Zmenou vyhlášky vlády sa zmenil od 1. januára 2013 spůsob flnancovania záujmovo
vzdelávacej čiimosti detí. Každá obec dostáva v príspevku od štátu z podielových daní
peniaze na zabezpečenie tejto činnosti podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov. Táto
legislatívna zmena nebola premietnutá do rozpočtu obce v čase jeho zostavovania. Obec

Lozorno tak dostáva od štátu 15 720,43 € pri počte detí 241 (na jedno diefa 65,23 €). Keďže
sú to peniaze určené na záujmové vzdelávanie detí, je správne, ak sa všetky použijú na
zabezpečenie krúžkovej a vzdelávacie čiimosti detí v obci.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

8
O
0

-

K bodu Č. 6
Ziadosť DOHZ Lozorno (hasiči) o navýšenie rozpočtu na požiarnu ochranu obce
Lozorno na rok 2013 o 4500 EUR.
Uznesenie č. 50/2013
OZ v Lozorne neschvaľuje predloženú žiadosť o navýšenie rozpočtu, nakoľko ju považuje za
predčasnú s ohľadom na skutočnosf, že rozpočet ešte nie je naptnený.
„ZA‘;
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

8
O

-

o

-

Kboduč.7
Ziadosť p. Koišovej (poddodávatel‘ stavby MS, fa RESTAV Zilina) o úhradu nákladov
vynaložených na stavbu rozšírenie materskej škólky.
—

Uznesenie č. 5 1/2013
OZ v Lozorne žiadosť p. Koišovej neschvaľuje.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

8
O
O

K bodu č. 8
Ziadosť ZS (riaditel‘ p. Daňo) o rozdelenic rozpočtovaných frnancií na r. 2013 (pol.
09121) vo výške 13 000 EUR na opravu sociálnych zariadení nasledovne: 9 000 EUR
výmena okien v telocvični, 4 000 EUR oprava sociálnych zariadení v ZS.
Uznesenie č. 52/2013
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť predloženú riaditeľom Základnej školy, týkajúcu
rozdelenia rozpočtových fmancií.
„ZA“
‘,PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

-

8
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K bodu Č. 9
Vstup obce Lozorno do združenia: Mikroregion pod Pajštúnom so sídlom: MsU
Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Uznesenie č.53/2013
OZ v Lozorne:
I. Schvaľuje
a) vstup obce Lozorno do občianskeho združenia Mikroregión pod Pajštúnom
b) znenie stanov Mikroregiónu pod Pajštúnom
c) jednorazový základný vklad vo výške 250,00 EUR
II. ukladá
a) podpísať zástupcovi za obec Lozorno zápisnicu z ustanovujúcej schódze OZ
Mikroregión pod Pajštúnom
b) raz ročne informovat‘ zastupiteľstvo o čiimosti združenia.
8
O
O

-

„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

Kboduč. 10
Schválenic prcukázatel‘ných nákladov a viac prác podl‘a predloženej celkovej
rekapitulácie nákladov po objektoch pre fa CESTY Nitra a.s. ako dodávatel‘a stavby
„Rekonštrukcia dest v obci Lozorno“ vo výške 19875,72 EUR bez DPH. (23850,86EUR
vrátene DPH.)
Uznesenie Č. 54/2013
OZ v Lozorne schvaľuje práce na viac vykonané firmou CESTY Nitra a.s. ako dodávateľ
stavby „Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno vo výške 23.850,86 € vrátane DPH. Zároveň OZ
v Lozome poveruje starostu obce refakturáciou viac nákladov nasledovným obyvateľom:
Haramia Jozef (Penzion) 1800,04 EUR bez DPH
Zeman Anton
288,67 EUR bez DPH
Bertovičová Mária
983,27 EUR bez DPH.
-

—

-

-

-

-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

6
O
2 (Ing. Mgr. J.VlČek, Ing. Ľ.Gombita).

K bodu Č. 11
Ziadosť SK Lozorno o poskytnutie dotácie na SK Lozorno vo výške 10 000EUR
v zmysle rozpočtu obce na r. 2013 z položky 08209/1.
Uznesenie Č. 55/2013
OZ v Lozorne schvaľuje výšku dotácie pre SK Lozorno vo výške 10 000EUR z rozpočtu
obce z položky 08209/1.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

8
O
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K bodu Č.12
Různe
Informácia o konaní majstrovstiev sveta v chove psov Dobermanov v 5 2014v obci
Lozorno.
Starosta obce podal informáciu o konaní majstrovstiev sveta v chove psov
Doberrnanov, ktoré budú v máji 2014 v Lozorne, čo by mohla byt‘ aj dobrá
prezentácia našej obce.
Starosta obce informoval o rokovaní na Obvodnom úrade v Malackách, Odd. ŽP,
ohľadom zmeny UPD Č. 5.
-

—

-

-

K bodu č. 13
Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
K bodu č. 14
Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 1 8~° hod.

Overovatelia: p. Alojz Dvoran

p. Štefan Valent

Ľuboni Hú k
star aob e

Zapísala: M. KovaroviČová

