.1.
A

Zápis
z 3. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 25.02.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní :
8
ospravedlnení: I (Ing. Jaroslava Bojkovská, Ing. Dana Sefčíková
obce)

kontrolór

K bodu č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 25.02.2015 o 17,00 hod otvoril zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie OZ a určenie navrhovatel‘ov, overovateľov zápisnice a zapisovatel‘a.
2. Kontrola uzneseni.
3. Návrh riešenia nedostatku miest v obecnej materskej škole Lozorno.
4. Schválenie vybudovania „PredÍženia verejného vodovou na ul. Jelšová v dÍžke 92bm“
v celkovej sume
EUR vrátane DPH, na základe prieskumu trhu a predložených cenových
ponúk.
5. Schválenie vybudovania „Verejného osvetlenia v Základnej škole Lozorno“ v celkovej
sume .EUR vrátane DPH, na základe prieskumu trhu a predložených cenových ponúk.
...

6. Schválenie pomenovania „pokračovania“ ulic ul. Karpatská a ZvonČínska na základe
požiadavky ich obyvateľov (novostavby).
7. Schválenie odkúpenia (prevodu) pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Borovicová a
priľahlého pozemku p.č.8880/872 vo výmere 44m2 obcou Lozorno za 1EUR od p. Ľuboša
Peschla, Veterná ul. č.8, Lozorno. (miestna komunikácia)
8. Odkúpenie pozemkov p.č.8891/18 a 8891/17 (141m2 a 209m2) vo vlastníctve ŽSR obcou
Lozorno na základe vyhlásenie VOS ŽSR v cene 10 EURIm2 bez DPH a žiadosti p. Boženy
Terzievy, ul. Staničná 29, Lozorno.
9.Schválenie výdavkov na opravy výtlkov na obecných komunikáciách v predpokladanej
výške 4000 EUR. (vrátane r.d. p. Strassera, ZvonČínska ul. č.23)
1 0.Žiadosť Mš Lozorno (materská škólka) o vrátenie finančných prostriedkov vo výške
1.058,34 EUR za pobyt detí v obecnom zariadení za r. 2014.

1l.Rózne
-

Žiadost‘ obyvateľov Orechovcj ulice o vybudovanie chodníka pre peších od „lávky“ nad
Suchým potokom po schody pri autobusovej zastávky.

-

-

-

Prehľad nákladov na komunálny odpad v obci za r. 2014.
Správa o vykonaných následných frnančných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno
za rok2Ol4.
Prehľad výdavkov nad 200 EUR za 1/20 15.

12.Diskusia.
13.Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Mgr. Dana Rušinová
Ing. Peter Simonič

Zapisovateľka:

Vlasta Hubková

Overovatelia zápisnice :

Adriana Jánošová
Mgr. Luboš Tvrdoň

Poslanec Mgr. Ľuboš Tvrdoň podal návrh na doplnenie do programu rokovania ako bod č. 11
Zapojenie obce Lozorno do projektu „Odkaz pre starostu“ a do bodu Rózne Návrh na
zverejnenie nahrávok zo zasadnutia OZ na web obce Lozorno.
-

-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

8
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O

-

-

-

Body programu budú upravené v zmysle schváleného návrhu.
K bodu č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Všetky schválené uznesenia sú splnené.
K bodu č. 3
Návrh riešenia nedostatku miest v obecnej materskej škole Lozorno.
-Mgr. D. Rušinová oboznámila prítomných o stretnutí s občanmi ohľadom riešenia
nedostatku miest v miestnej MS. Komisia školská a spolupráca s mládežou pripravila návrh
riešenia umiestňovania detí do MŠ, navrhuje, aby deti dostali pekné potvrdenie doklad
o prijatí do MS i okrem toho oficiálneho. Je pripravená aktualizácia kritérii pre prijatie detí do
MS, ktoré by sa mali zohľadňovat‘ pri vyššom počte prihlásených detí a ktoré budú rozšírenie
o nasledovné body a to
—

-

2

v prípade, že sajedná o prijatie dieťat‘a, keď je matka na materskej dovolenke s tromi
a viac det‘mi
predloženie dokladu o zamestnanosti matky, ako príloha k žiadosti o prijatie dieťaťa
Vyhodnotenie prijímacieho procesu bude verejné, za prítomnosti žiadateľov a zástupcov obce
Projekt dostavby rieši rozšírenie prijatia 10 detí. je podaná žiadost‘ o dotáciu z Ministerstva
školstva, v prípade, že obec nebude úspešná v schválení dotácie, budú sa hľadat‘ nábradné
riešenia.
Navrhuje, aby obec pripravila kompenzačné riešenia pre deti, ktoré neboli prijaté do MS, aby
tieto deti dostali kvalifikovanú starostlivosf. Je možnost‘ uzavrief zmluvu s Detským centrom
Zornička. Po ukončení projektu bude vykonané vyhodnotenie.
-

-

Uznesenie č. 9/2015
OZ v Lozorne bene na vedomie (podľa prílohy č.3) informáciu o komplexnom riešení
nedostatku miest v obecnej materskej škole v Lozorne a schval‘uje
a)doplnenie výberového procesu obsadzovania miest v obecnej materskej škole,
návrh predloží SR a učiteľky MS,
b)rozšírenie obecnej materskej školy podľa navrhovaného riešenia na základe dotácie
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. (podľa priloženej žiadosti o dotáciu)
c)pilotný projekt zabezpečenia predprimámej starostlivosti pre deti neumiestnené
z kapacitných dóvodov v obecnej materskej škole v Lozome. Predpokladané náklady sú
1600EUR počas štyroch mesiacov (1.3. 2015— 30.6.2015)
8
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O

-

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

K bodu Č. 4
Schválenie vybudovania „Predlženia verejného vodovou na ul. Jelšová v dlžke 92bm“
v celkovej sume EUR vrátane DPH, na základe pnieskumu trhu a predložených
cenových ponúk.
-Mgr. Ľ. Tvrdoň navrhuje na Jelšovej ulici miesto vybudovania vodovodu osadiť automat na
karty ako v Plaveckom Stvrtku.
A. Zeman navrhuje, aby vybudovanie vodovodu bob riešené póžičkou alebo dotáciou na
prípojku o menšom priemere rúry a bob by to všetko finančne výhodnejšie, riešime tu
sociálny problém, keď to neodsúhlasíme, budeme tu mať zavšivavenú rodinu,
-

—

-Ing. Mgr. J. Vlček vodovod má byt‘ vedený po pozemkoch, ktoré sú nevysporiadané, zjeho
pohľadu je záležitost‘ neprijateľná, sú m obyvatelia, ktorí majú nelmuteľnosti vysporiadané,
ako k tomu prídu,
—

-A.Jánošová chodila na návštevy do rómskej rodiny, vie v akom štádiu a ako žije táto
rodina, je to potrebné vyriešiť i z hľadiska prevencie žltačky,
—

-E. Nežinská apeluje na poslancov, aby boli spravodliví, prečo si nepovieme, že to ide, nedá
sa ohradiť a vymedzif ľudí, ktorí sú bohatší a chudobnejší, ak treba ušetrit‘ ‚ veľmi rada poradí
a pomóže,
—

-

Ing. D.Gombitová

—

navrhuje, aby sa deti umývali v ZŠ

3

A. Zeman nie sú ďalšie žiadosti o vodu, je tu jedna rodina, ktorá túto vodu potrebuje, ak
to teraz neporiešime, tak sa nám to vráti,
-

—

-Mgr. D. Rušinová deti nemůžu za svojich rodičov, je potrebné nájsť riešenie, prikláňa sa
k lacnejšiemu riešeniu, aby rodina vodu dostala a prípojka sa zrealizovala, jedná sa o sociálny
problém, riešenie takéhoto problému je problémom celoslovenským.
—

Uznesenie č.10/2015
OZ v Lozorne nesúhlasí s predloženými ponukami Predlženia verejného vodovou na ul.
Jelšová v dlžke 92bm a navrhuje, aby uvedená prípojka bola vybudovaná svojpomocne, za
spoluúčasti obce v predpokladanej výške 1000 eur.
‚

-7
‘,PROTI“
1 (Ing.Mgr.J.Vlček)
„ZDRZAL SA“ O
-

-

K bodu Č. S
Schválenie vybudovania „Verejného osvetlenia v Základnej škole Lozorno“ v celkovej
sume ....EUR vrátane DPH, na základe prieskumu trhu a predložených cenových
ponúk.
-R.Došek
-

starosta

—

—

-A.Zeman
a stlpov,

navrhuje znížiť počet na 2 svietidlá
ponuky vychádzajú z noriem, v areále ZŠ sa schádzajů různi podozriví ľudia,
—

lokalita Záhumenice je presvietená, navrhuje

-Mgr. Ľ. Tvrdoň
ZS osvetlený

—

v ZŠ znížif počet svictidiel

pýta sa, ktorá ZŠ je v noci osvetlená, prečo musí byť chodník po budovu

Uznesenie Č. 11/2015
OZ v Lozornc schvaľuje vybudovanie „Verejného osvetlenia v Základnej škole Lozorno“ na
základe cenovej ponuky ELEKTRO BŠ s.r.o.v celkovej sume 3770,15 eur vrátane DPH, na
základe prieskumu trhu a predložených cenových ponúk.
-8
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“
O
-

-

K bodu Č. 6
Schválenie pomenovania „pokračovania“ ulic ul. Karpatská a ZvonČínska na základe
požiadavky leh obyvatel‘ov (novostavby).
Uznesenie Č. 12/2015
OZ v Lozorne schvaľuje v zmyslc ustanovcnia ~ 2b a ~2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadcní), podľa VyNášky MV SR,
ktorou sa ustanov~ú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných priestraristicv a o číslovaní stavieb
a v súlade splatným VZN č.3/2012, ktorým sa urČujú a menia názvy ulic a mých verejných
priestranstiev na území obce Lozorno, názvy nasledovných ulíc:

4

ul. Karpatská (pokračovanie), ktorá plynule nadväzuje na jestvujúcu ulicu Karpatská, doteraz
končiacu pri RD s.ě. 361 (rod. Jánošová) až po vodnú nádrž, resp. Dom hrázneho (okál) s.č.
945 v novovytvorenej lokalite B6 Ohrádky.
ul. Zvončínska (pokračovanie), ktorá plynule nadväzuj e na j estvuj úcu ulicu Zvončínska,
doteraz končiacu pri RD s.č. 234 (rod. Rybárová) až po RD s.č. 235 (M.Ragasová).

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
O
0
-

-

K bodu Č. 7.
Schválenie odkúpenia (prevodu) pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Borovicová a
priľahlého pozemku p.Č.8880/872 vo výmcre 44m2 obcou Lozorno za 1EUR od p.
I1uboša Peschla, Veterná ul. č.8, Lozorno. (miestna komunikácia)
Uznesenie Č. 13/2015
OZ v Lozorne súhlasí s kúpou pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Borovicová a
priľahlého pozemku p.č. 8880/872 vo výmere 44m2 obcou Lozorno za 1EIJR od p. Ľuboša
Peschla, Veterná ul. Č.8, Lozorno. (miestna komunikácia)

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-8
O
O
-

-

Kboduč.8
Odkúpenie pozemkov parc. č. 8891/18 a 8891/17 (141m2 a 209m2) vo vlastníctve ZSR
obcou Lozorno na základe vyhlásenia VOS ZSR v cene 10 EURJm2 bez DPH a žiadosti
p. Boženy Terzievei, ul. StaniČná 29, Lozorno.
Uznesenie Č. 14/20 15
a)OZ v Lozorne nesúhlasí s odkúpcním pozemkov parc. č. 8891/18 a 8891/17 (141rn2
a 209m2) vo vlastníctve ŽSR obcou Lozorno na základe vyhlásenia VOS ZSR v cene 10
EURIm2 bez DPH a žiadosti p. Boženy Terzievei, ul. Staničná 29, Lozorno.
b) OZ v Lozorne doporučuje Čakat‘ na vyhlásenie výsledkov VOS vyhlásenej ŽSR.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-
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Kbodu Č. 9
Schválenie výdavkov na opravy výtlkov na obecných komunikáciách v predpokladanej
výške 4000 EUR. (vrátane r.d. p. Strassera, Zvončínska ul. č.23)
-R. Došek
náklady,

—

navrhuje vykonat‘ výberové konanie na lm2, aby sme vedeli vypočítat‘ celkové

-Ing. Mgr. J. Vlček navrhuje zmerat‘ a nacenif výtlky v celej obci, treba pomócť všetkým,

5

Uznesenie Č. 15/2015
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zverejnením zámeru obce na opravu výtlkov na
obecných komunikáciach v rozsahu 300 m2 .(studenou teclmológiou).
-8
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“
O
-

-

K bodu 10
Ziadosť MS Lozorno (materská škblka) o vrátenie finančných prostriedkov vo výške
1.058,34 EUR za pobyt deti v obecnom zariadení za r. 2014.
Uznesenie Č. 16/20 15
OZ v Lozorne schvaľuje vrátenie frnančných prostriedkov vo výške 1.058,34 EUR za pobyt
detí v obecnom zariadení za r. 2014.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
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-

-

Kbodu 11
Zapojenie obce Lozorno do projektu „Odkaz pre starostu“
-Mgr. Ľ. Tvrdoň oboznámil prítomných o navrhovanom projekte „Odkaz pre starostu“, aby
sa mohla samospráva vyj adrif k otázkam občanov k daným problémom, navrhuje, aby bol
web obce Lozorno upravený tak, aby sa dalo ihneď zareagovať,
—

-Mgr. B. Šedivý

—

navrhuje podporiť tento projekt a zapojit‘ obec do projektu,

-starosta —prečo by mali poslanci delegovať snahu poslancov a zodpovedností
-Ing. D.Gombitová
na OZ,

—

občania majú právo sa vyjadriť, neznamená to, že všetko sa musí riešif

-Mgr. D. Rušinová navrhuje, aby Mgr. Ľ. Tvrdoň napísal informáciu do Spravodaja obce
i na web obce Lozorno
Uznesenie Č. 17/2015
OZ v Lozorne súhlasí s tým, aby sa obec Lozorno zapojila do projektu „Odkaz pre starostu“.
-7
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“
1 (A. Jánošová)
-

-

Kbodu 12
Různe
Žiadosť obyvatel‘ov Orechovej ulice o vybudovanie chodníka pre peších od „lávky“
nad Suchým potokom po schody pri autobusovej zastávky.

-

6

-Jng. J. Ragasová podala důvody na opravu chodníka, ktorý je málo osvetlený, chodník bol
viac-krát opravovaný, v minulom volebnom období sa frnartcie nenašli, občianske združenie
ZORECH vykonáva starostlivosť o zeleň v celej ulici a priľahlých priestoroch, skrášľujc
životné prostredie bez nároku, preto prosí o pomoc pri oprave chodníka pre peších a časti
komunikácie, tiež je potrebné osadiť ďalšie osvetlenie, chodník využíva veľa občanov, ktorí
chodia na autobusovú zastávku,
—

-Ľ. Kopáč

—

navrhuje opravy v obci riešiť etapovite,

starosta obec má v súčasnosti viaccro projektov pripravených projektov, OZ dostane ich
zoznam v priebehu dvoch dní. Treba určiť priority a postupne projekty pripravovať
a realizovat‘ ich. V súčasnosti najdůležitejší projekt pre obec je COV, dobudovanie 4. linky
v objeme 360 000EUR. Toto dobudovanie COV hradí obec z vlastných zdrojov.
-

—

-A.Zeman čokoľvek jdeme robiť, nemáme frnancie, máme pripravený projekt, ale i tak
nemáme financie, z čoho to máme urobiť poriadne ako hovorí starosta,
—

-Mgr. D. Rušinová navrhuje do budúceho OZ pripravif všetky projekty a požiadavky na
projekty a podľa rozpočtu OZ bude vyberať a sehvaľovaf projekty na realizáciu
—

Prehl‘ad nákladov na komunálny odpad v obci za r. 2014.
Informáciu podal starosta obce.
-

-Mgr. B. Šedivý navrhuje znížif počet stanovíšť na separovaný odpad (kontajnery) v obci
a premiestniť kontajnery na zberný dvor.
—

Správa o vykonaných následných finančných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce
Lozorno za rok 2014.
-

Prehl‘ad výdavkov nad 200 EUR za 1/2015.
-Mgr. Ľ. Tvrdoň zdá sa mu veľa kupovať si PC za 1600 eur a prečo právnické služby platí
samospráva inak ako platí za služby spol. LOZORNO s.r.o. ‚ navrhuje, aby právnička
vykonávala služby za tú istú čiastku ako pre LOZORNO s.r.o., t.j. 30 eur/hod.,
-

—

-starosta odpovedal Mgr.Ľ. Tvrdoňovi, že právnické služby pre s.r.o. Lozorno sú z pohľadu
legislatívy jednoduchšie. Služby pre samosprávu sú náročnejšie a komplikovanejšie z důvodu
neustálych novelizácií zákonov a ich zmien. Odmenu za právne služby 38 EURJhod. považuje
starosta za exkluzívnu cenu. V súčasnosti sa hodinové sadzby za právne služby pohybujú od
70 EURIhod. vyššie. Zdůvodnil, že nákupom PC nešil svoj „pracovný nástroj“, snaží sa
pracovaf efektívne a aj počas So a Ne, boli zakúpené 3 PC pre potreby starostu a OcU.
S vývojom software, je potreba rozvíjat‘ aj hardware (počítače). Starosta si svoj pracovný
nástroj kúpil po štyroch rokoch a teda verí, že aj tento PC mu bude slúžif min. ďalšie 4 roky.
Cena I600EUR za PC vrátane softwarového vybavenia a inštalácie programov je primeraná.
Starosta nekupuje PC a mé technické vymoženosti každý rok, ale iba, ak je treba, raz za 4
roky! Právnické služby sú pre starostu a OeU potrebné, je to starostova záležitosf ako osoby
tresto-právne zodpovednej za všetko, čo schváli aj OZ aje teda důležité, aby právnikovi
starosta důveroval. Ide o ochranu aj obce. Právnické služby (za ekonomickú činnosť) obec
zaplatila iba vjednom prípade a bob to v r. 2011/12 za doplňujúcu ekonomicko-právnu
analýzu k analýze GRADIENT 5 (Lozorno s.r.o.). Jednalo sa o zlé rozhodnutie vtedajšieho
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OZ, týkajúceho sa s.r.o. Lozorno a preradenia CKaV z pod s.r.o. Lozorno, pod obec Lozorno.
Toto rozhodnutie vtedajšieho OZ bob pre obec veľmi nevyhovujúce!
Ing. D. Gombitová prečo platíme právnické služby za ekonomické služby, ďalej apeluje
nato, aby obec rovnomerne rozvíjala kultúru a šport, porovnáva koľko sa investovalo do
zriadenia CK a koľko do ŠK,
-

-Ľ. Kopáč

—

pýta sa na financovanie ŠK,

R. Došek —bola vykonaná analýza, športová činnost‘ bola vyriešená, ešte treba doriešiť
financovanie objektov a budov
-starosta upozornil OZ, aby v ďalšej činnosti zefektívňovania financovania športu a ŠK
pokračovalo.
-Návrh na zverejnenie nahrávok z OZ na web obce Lozorno
-Mgr. Ľ. Tvrdoň navrhuje, aby boli nahrávky zverejnené na web stránke obce Lozorno
-

starosta

súhlasí

50

zverejnením i doterajších nahrávok

K bodu 13
Diskusia
Diskusné príspevky odzneli počas jednotlivých bodov programu rokovania.
K bodu 14
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o hod.20,40.hod.

Overovatelia:

Adriána Jánošová
r

Mgr. Luboš Tvrdoň

sta‘

Zapísala: Vlasta Hubková

