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Zápis
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného díla 1.12.2014v Centre kultúry Lozorne
Prezentácia: prítomní
prizvaná

9
Soňa Sčepánová

preds. MVK

Kbodu 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 1.12.2014 o 18,00 hod otvoru Ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomných.
K bodu 2
Za zapisovateľa zápisnice bola určená V. Hubková, za overovateľov zápisnice boli určení
Adriana Jánošová
Ing. Peter Simonič.
K bodu 3
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce oboznámila prítomných predsedníčka
miestnej volebnej komisie Soňa Sčepánová a odovzdala novozvolenému starostovi obce
Ľubomírovi Húbekovi „Osvedčenie o zvolení“ za starostu obce a poslancom „OsvedČenie
o zvolení“ za poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 4
Novozvolený starosta Ľubomír Húbek zložil sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom. Nakoľko
bol vo voľbách zvolený doterajší starosta obce Ľubomír Húbek nie je potrebné odovzdávať
insígnie a pokračuje vo vedení Ustanovujúceho OZ.
K bodu 5
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca OZ. Poslanci OZ zložili sľub poslanca, ktorí
potvrdili svojím podpisom.
K bodu 6
Novozvolený starosta predniesol k prítomným príhovor.
K bodu 7
Starosta predložil obecnému zastupitel‘stvu návrh programu rokovania. Poslanci program
jednohlasne schválili.

K bodu 8
8.1
Starosta ticž predniesol návrh poslankyne Ing. Jaroslavy Bojkovskej, která bude oprávnená
zvolávat‘ a viesť zasadnutia OZ.
8.2
Starosta obce poveruje zastupovaním starostu na celé fhnkčné obdobie Adrianu Jánošovú.
K bodu 9
Zriadenie obecnej rady
Starosta obce navrhol nezriadiť obccnú radu.
K bodu 10
Starosta predložil OZ návrh na zriadenie komisii OZ ich predsedov a členov.
1.

Komisia: Finančno-ekonomická
Predseda: Ing.Mgr. Juraj Vlček
Clenovia: Ing. Peter Simonič
Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Dana Rušinová
Mária Kovarovičová

2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného prostredia
Predseda: Ing. Jaroslava Bojkovská
Clenovia: Anton Zeman
Radoslav Došek
Mgr. Luboš Tvrdoň
Mgr. Dana Rušiiiová
Ing. Júlia Trutzová
Vlasta Hubková
Ing. Marián Beleš
Ing. Mária Oravcová
3. Komisia: Športová
Predseda: Mgr. Branislav Šedivý
Clenovia: Ing. Peter Simoniě
Jozef Haramia
Vladimír Matúšek
Rudolf Sirota
Ing. Ján Foltýn
Alojz Dvoran
4. Komisia: Kultúry a spolupráce so společenskými organizáciami
Predseda: Adriana Jánošová
Clenovia: Mgr. Barbora Hurajová
Ing. Peter Simonič
Mgr. Luboš Tvrdoň
Ing. Katarína Straková

Zlatica Škopeková
Milan Havel
PhDr. Oľga Božecová
5.

Komisia: Školská a spolupráca s mládežou
Predseda: Mgr. Dana Rušinová
Clenovia: Radoslav Došek
Mgr. Branislav Sedivý
Lucia Hájniková

6. Komisia : Sociálno zdravotná, verejného poriadku, bezpečnosti a riešenie
konfliktných situácii
Predseda: Anton Zeman
Adriana Jánošová
Viera Zelipská
Jozef Durec
Gabriel Pyšný
—

7. Komisia Na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Mgr. Juraj Vlček
Clenovia: Mgr. Dana Rušinová
K bodu 11
Starosta predložil návrh na schválenie druhého sobášiaceho Adrianu Jánošovú.
K bodu 12
OZ v Lozorne určilo v súlade so zákonom NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v
rozsahu určenom obecným zastupiteľstvoni najncskór 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu vo výške 2 414 eur/mes. a zároveň súhlasí s preplatením riadnej dovolenky za r.
2014.
K bodu 13
Diskusia.
A.Jánošová vyzýva občanov, aby sa zasadnutí OZ aj v budúcnosti zúčastňovali, zasadnutia
OZ sú verejné,
-

—

Mgr. M. Tvrdoňová pýta sa starostu obce v akom štádiu riešenia je plánovaný obchvat
Lozorna a výstavba v lokalite pri VN,
-

—

Starosta vysvetlil prijateľnú variantu obchvatu s vypracovanou DUR dokumentáciou, čo sa
týka výstavby pri VN, starosta je povinný pracovať v zmysle zákona, je chybou, že nebol
schválený UPN i v nezastavanej časti obce, v krátkej dobe sa bude UPN otvárať, nakoľko
obce zo zákona musia mat‘ do konca r. 2016 nové UPN bez ZaD.
-

—

Ing. M. Beleš v prípade, že sa bude schvaľovať nový ÚPN, holo by vhodné, aby bol platný
aspoň 10 rokov a nie s neustálymi dodatkami na podnet jednotlivých developerov,
-

—

Mgr. Ľ. Tvrdoň vďaka podpisu starostu sa teraz trápime s p. Zátureckým, vďaka podpisu
starostu riešime oplotenie p. Ulana,
—

Starosta odpovedal p. Tvrdoňovi, pripomenul, že prvým krokom bol finančný dar p.
Zátureckého na financovanie DUR projektu na obchvat Lozorna po prejednaní v OZ
a komisia výstavby tiež dala kladné stanovisko k uvedenej výstavbe v CHKO,
-

-

—

Mgr. D. Rušinová

preferuje verejné prerokovania ÚPN za účasti širokej verejnosti,

Ing. Mgr. J. Vlček pýta sa starostu, či sú financie od p. Zátureckého (10tis. eur) vedené
v účtovníctve obce Lozorno, je štandardné prijímať dodatky k UPN, vývoj obce je potrebné
regulovať, náklady na UPN holi rozdelené medzi žiadateľov zmien a doplnkov UPN podľa
určitých pravidiel, hlasoval vždy proti tejto výstavbe ‚ je potrebné sa tomuto venovať, ale nie
teraz na tomto Ustanovujúcom OZ,
-

-

Starosta

uviedol, že 10tis. eur je vedených v účtovníctve obce,

A. Malovcová pýta sa starostu obce, s akou finančnou čiastkou ide obec do nového
volebného obdobia
-

Starosta prítornných oboznámil, že obec má vysporiadané všetky závazky a hospodárenie
obce bude s prebytkom. Stav účtu prechod bude vo výške cca 60 tis. EUR.
-

J. Urban Dobrovoľný hasičský zbor dostáva príspevky na zabezpečenie činnosti, napr.
školenia preventivárov, cvičenia, navrhuje, aby bol veliteľ DI-IZ zastúpený v komisii pri OZ
v Lozorne,
-

Starosta prenesený výkon štátnej správy na obce si vyžaduje ďalšie finančné náklady,
ďakuje členom DHZ Lozorno za činnosť,
-

-A. Zeman

-

navrhuje doplniť do komisie i náčelníka (člena) DHZ

K bodu 14
OZ v Lozorne schválilo jednohlasne uznesenie (viď príloha), ktoré predniesol starosta obce.
K bodul4
Starosta obce p. Ľubomír Húbek
zastupiteľstva o 19,45 hod.

poďakoval prítomným a ukončil rokovanic obecného

Overovatelia: Adriana Jánošová
Ing. Peter Šimonič
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Zapísala: V. Hubková

