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Zápis
z 1. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 10.12.2014 na Obeenom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní :
8
ospravedlnený: 1 (Mgr. Ľ. Tvrdoň)
prizvaná :
Ing. Dana Sef~íková

K bodu č. I
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 10.12.2014 o 18,00 hod otvoru zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia CZ nasledovne:
1. Otvorenie üZ a určenie navrhovatel‘ov, overovatel‘ov zápisnice a zapisovateľa.

2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie rozpočtu obce nar. 2015 s výhľadom na nasledujúce roky 2016 a 2017
v zmysle zákona Č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Lozorno, na I. polrok r.201 5
5. Schválenie nákupu plynového kotla ÚK (50kw) a 2ks radiátorov na športový klub Lozorno
v predpokladaných nákladoch 2400EUR vrátane DPH.
6. Rózne
Správa z NFK prehl‘ad poistenia majetku obce
Správa z NFK použitie SMV za r. 2013
Správa z NFK kontrola hospodárenia v ŠK Lozorno prenesená do r. 2015
-

-

7. Diskusia.
8. Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Dana Rušinová

Zapisovateľka:

Mária Kovarovičová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Branislav Šedivý
Anton Zeman

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
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K bodu č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie Č. 30/20 14

-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
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K bodu Č. 3
Schválenie rozpočtu obce na r. 2015 s výhl‘adom na nasledujúce roky 2016 a 2017
v zmysle zákona č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Starosta otvoru diskusiu
Mgr. B. Šedivý zúčastnil sa stretnutia spolu v ďalšími poslancami s vedením SK Lozorno
a konštatuje, že v rozpočte navrhovaná Finančná čiastka je nízka na pokrytie prevádzky,
Mgr. D. Rušinová
poslanci sa na stretnutí so starostom obce detaihie oboznámili
s návrhom rozpočtu, treba rozpočet schválit‘, aby sa mohlo pracovat‘ so schváleným
rozpočtom a v priebehu 3 mesiacov je možné rozpočet revidovat‘, je to obdobie, počas
ktorého sa poslanci zoznámia s reálnou situáciou,
A. Zeman
treba predložif požiadavky SK, v akom objeme potrebuje SK finančné
prostriedky,
Mgr, D. Rušinová
navrhuje, aby sa poslanci dohodli na systéme prideľovania Fmancii
miestnym spolkom a občianskym združeniam, v mesiaci január bude vyzvané OZ SK
Lozorno, aby predložilo ich plán a rozpočet,
Ing. J. Bojkovská rozpočet bol podrobne prerokovaný, navrhuje ho schválit‘, navrhuje,
aby Sponová komisia dohliadala na to, aby boli rozlišené Fmancie na činnost‘ SK a fbiancie
na reálnu prevádzku,
Ing. J. Trnková nemyslí si, že SK je čo sa týka rozpočtu prvoradý, športový klub má
zastrešovať všetky činnosti, oddiely, to znamená i skupinu žien, ktoré pravidelne v SK cvičia,
je zbytočné, aby si zakladali obČianske združenie len preto, aby dostali Fm. príspevok na
ěiimosf, SK Lozorno dostalo dotáeie od obce a pritom majú aj vlastně príjmy, ktoré režijné
mesačné náklady pokryjú,
starosta VZN obce č. 5/2012 jasne hovorí za akých podmienok sa dajú prideľovat‘ Fin.
prostriedky, dotácie, z obce OZ. SK nemá zo zákona právo prideľovaf prerozdeľovat‘
poskytnutú dotáciu obcou, mým OZ (občianskym združeniani). Nic je pravda, že starosta chce
zlikvidovat‘ v obci špon a ani fhtbal. Jednoducho starosta obce chce v poskytovaných
dotáciách OZ a šponu urobit‘ jasné a transparentně flnancovanie v zmysle zákona.
-

-

-
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A. Zeman v súčasnosti treba schváliť rozpočet, je možné sa k zmene rozpočtu ‘vrátit‘
kedykoľvek, určia sa podmienky akou formou sa budú SK prideľovať fin. prostrieclky,
reagoval na príspevok Ing. J. Trnkovej, nebolo potrebné zakladat‘ ženám, ktoré cvičia v SK
občianske združenie z dóvodu prijímania dotácie, mohli si financie pýtat‘ priamo od SK,
Ing. Mgr. J. Vlček je dóležité povedať, že v rozpočte je jeden balík a nedá sa hodnotit‘
položka jedna bez druhej,
M. Michálek
navrhuje, aby SK malo vypracovaný rozpočet a OZ predložilo návrh
požiadaviek na dotáciu z obecného rozpočtu,
Mgr. D. Rušinová je toho názoru, aby šport v obci bol a prekvital, ale samozrejme
prerozdelenie dotácii musí byť v rámci zákona, dotácie musia byť prideľované na základe
plánov a rozpočtov každého jedného subjektu, ktorý žiada o dotáciu, je potrebné prerokovať,
či má byt‘ viacero obč. združení a budú jednotlivo žiadaf o dotácie alebo bude jedno SK,
ktoré bude maf jednotlivé oddiely, d‘alej musí byť oddelené samostatne spravovanie celého
areálu SK, navrhuje niekoľko stretnutí s jednotlivými zainteresovanými obč. združeniami
a vedením SK.
-

—

-

—

-

—

-

—

Uznesenie č. 1/2014
OZ v Lozorne schval‘uje rozpočet obce Lozorno nar. 2015, bene na vedomie rozpočet obce
na 2016 a 2017. Zároveň bene OZ na vedomie sfanovisko HK obce k návrhu rozpočtu.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
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K bodu Č. 4
Schválenie piánu kontroincj činnosti 11K obce Lozorno, na I. polrok r.2015
Uznesenie Č. 2/2014
OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej ěimiosti HK obce na 1. polrok r. 2015.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-
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K bodu Č. 5
Schválenie nákupu plynového kotia UK (50kw) a 2ks radiátorov na športový klub
Lozornov predpokladaných nákiadoch 2400EUR vrátane DPH.
A. Jánošová

—

kotol by sa mal zakúpiť, nakoľko sa jedná o havarijný stav

Uznesenie Č. 3/2014
OZ v Lozorne schvaľuje nákup a výmenu plynového kotla UK a 2 ks radiátorov do budovy
obce (Sportový klub Sportové nám.) v predpokiadaných nákladoch 2400 EUR vrátane DPH.
—

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
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K bodu č. 6
Rózne
Správa z NFK prehľad poistenia majetku obce.
Informáciu podal starosta obce.
Správa z NFK použitie služob. motor. vozidla za r. 2013
Starosta podal informáciu o použití služob. motorových vozidiel, konštatuje, že kontrola
nezistia pochybenia, motor. vozidlá majú namontované GPS
Správa z NFK kontrola hospodárenia v ŠK Lozorno prenesená do r. 2015, uskutoční sa
17.12.2014 stretnutie starostu, poslancova zástupcov obč. združení so športovým zameraním,
-

-

-

K bodu č. 7
Diskusia
Ing. D. Masár otázka s maloletými deťmi, apeluje na poslancov, aby sa problematikou
zaoberali, aby sa zabezpečila rovnosť príspevku na dieťa predškolského zariadenia,
amorálne, ked‘ sa na jedno diet‘a prispeje 137 EUR ana mé nie,
-

je

starosta
príspevok od štátu je možné získať vo výške 230 EUR] dieťa na súkromné
zariadenie a len do veku 3 rokov dieťat‘a, musí splňať určitě kritéria, musí byt‘ zaevidovaně
v systéme Ministerstva školstva, obec prispieva z podielových daní na obecnú MŠ vo výške
137 EUR/dieťa mesiac. Starosta navrhuje jednanie s vlastníčkou súkromného detského
centra, obec by mohla prispievať napr. na 10 detí v tomto zariadení na 1 mesiac do výšky
137 EUR, starosta z dóvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa bude problematike venovat‘
v mesiaci január-február r. 2015. Samozrejme všetko musí byt‘ v súlade So zákonom a preto
požiadal školskú komisiu (Mgr. D. Rušinovú), aby vstúpila do jednania s Detským centrom
Zornička.
-

-

Mgr. D. Rušinová ako preds. školskej komisie prisľúbila, že sa bude problematikou
zaoberať a hl‘adať najlepšie možné riešenie.
-

K bodu č. 8.
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účast‘ a rokovanie ukončilo hod. 19,40 hod.

Overovatelia:
Mgr. Branislav Šedivý

Anton Zeman

Ľubo r ú
St ostao
Zapísala: Mária Kovarovičová
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