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Zápis
z 2. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 21.01.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní
8
ospravedlnený: 1 (Ing. Mgr. J. Vlček)
prizvaná:
Ing. Dana Sefčíková kontrolór obce

K bodu č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 21.01.2015 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 navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola uznesení.
3. Prijatie rozhodnutia OZ (obecného zastupiteľstva) o spósobe a výške financovania ŠK
Lozorno (športový klub) a ostatných občianskych združení v zmysle VZN 5 2012 a prijatie
nápravných opatrení zamedzujúcich netransparentnému používaniu finančných
prostriedkov poskytnutých obcou na činnosť týchto občianskych združení. (žiadosť šK
Lozorno o dotáciu z rozpočtu obce na r. 2015 zo dňa 24.11.2014, 30 000EUR športová
činnosť a 30 000EUR dotácia energií).
4. Opätovná žiadosť p. Milana Morávka, bytom Borovicová č. 906, 90055, Lozorno
o odkúpenie obecného pozemku (p.č. 6098/8, diel č.8) vo vlastníctve obce Lozorno
v celkovej výmere 136 m2 za cenu 10 EUR/m2, za účelom zlegalizovania skutkového
stavu priľahlého pozemku, ktorý dlhodobo užívala ešte jeho matka.
5. Doplnenie 3. člena komisie Na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
Funkcionárov v zmysle zákona 357 2004.
6. Prejednanie plánu práce Obecnej knižnice za r. 2014 a schválenie plánu práce Obecnej
knižnice v Lozorne nar. 2015.
7. Schválenie dodatku zmluvy č. 5/2013 medzi obcou Lozorno a Venia n.o. zmena výšky
ceny za poskytnutie opatrovateľských služieb VENIA n.o. pre obyvateľov obce Lozorno.
8. Rózne:
Žiadosť obyvateľov Novej ul. o vybudovanie odvodňovacieho jarka (rigól) ako na ul.
Záhradkárska z dóvodu zatekania dažďových vód do nehnuteľností...
-

-

Nutnost‘ vybudovat‘ parkovacie miesta na ul. Zvončfnska pred Centrom kultúry
a vzdelávania prekrytím jarka (rigól) popri ceste na ul. Zvončínska. (CKaV)
Informácia obyvateľom obce o riešení nedostatku miesť v obecnej materskcj škólke
Lozorno. Návrh riešcnia.

-

-

Vytekajúca voda z pozemku p.č.88/3 a 89/2 na ul. Riadok a Kozinská na obecnú
komunikáciu cestu. Nutné nešit‘ hlavne v zimných mesiacoch! (klzisko)
-

Nutnosť opravy „brehu Suchého potoka“ pod mostom na hlavnej ceste 11/50 1
a vybudovanie zábradlia brániacemu pádu chodcov do potoka.

-

Vybudovanie vodovodnej prípojky na ul. Jelšová (r. Galbová) na náklady obce. Hrozí
vznik nákazy žltačkou (Hepatitida A).

-

Osadcnie nového vercjného osvetlenia (3ks lámp) v Základnej škole Lozorno za
účelom zvýšenej bezpečnosti a ochrany majetku obce.

-

Objednanie sochy Sv. Kataríny podľa predlohy, na Námestie Sv. Kataríny (pri kostole)

-

Vybudovanie odvodňovacej kanalizácie na ul. Dlhá
pniečnych ulfc. (Muškátová, Ružová, Veterná...)

-

—

Hlboká s postupným napájaním

-

Prehľad výdavkov nad 200EUR.

-

Prejednanie správy z NFK v Športovom klube Lozorno.

9.Diskusia.
10.Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Anton Zemna
Radoslav Došek

Zapisovateľka:

Viera Želipská

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Branislav Šedivý

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

-
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K bodu Č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie Č. 30/2014

-

vypúšt‘a sa zo sledovania (bude vrátený do diskusie v 11/2015)

2

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

7
O
1 (Mgr. Ľ. Tvrdoň)

K bodu č. 3
Prijatie rozhodnutia OZ (obecného zastupitcl‘stva) o spósobe a výške frnancovania SK
Lozorno (športový klub) a ostatných oběianskych združení v zmysle VZN 5/2012
a prijatie nápravných opatrcní zamcdzujúcich nctransparcntnému používaniu
finančných prostriedkov poskytnutých obcou na činnost‘ týchto občianskych združení.
(žiadosť SK Lozorno o dotáciu z rozpočtu obec na r. 2015 zo dňa 24.11.2014,30 000EUR
športová činnosť a 3 0000 EUR dotácia energií)
-

-

-

-

-

-

Mgr. Ľ. Tvrdoň navrhol rozdelenie pomocou splátok
Mgr. B. Sedivý konštatoval, že neboli naplnené dotácie na SK za r. 2014
Starosta objasnil, prečo nebola vyplatená celá čiastka,
R. Došek žiada o predloženie analýzy prevádzkovania a financovania majetku obce
v správc SK,
Ľ. Kopáč navrhuje, aby majetok SK spravovala spoločnosť LOZORNO s.r.o.,
Ing. J. Boj kovská navrhla, urobiť najskór analýzu a potom rozhodnúť ako viesť ŠK,
Mgr. D. Rušinová
navrhla sprehľadniť príjmy a výdavky na správu SK, šport
a ostatné réžie.
—

—

—

—

—

—

—

Uznesenie Č. 4/2015
OZ v Lozorne
a) schvaľuje pre SK Lozorno z rozpočtu obce: finančný príspevok na úhradu
nedoplatkov za vykonanú opravu a rekonštrukciu budovy bývalej TJ, ktorá je
majetkom obce, do výšky max. 15 568 EUR Táto suma móže byť použitá len na
úhradu nedoplatkov za vykonané práce a zakúpený materiál na opravu a rekonštrukciu
budovy, nic na platby energií a mých nákladov súvisiacich s čirmosfou SK Lozorno.
.

b) schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na správu a údržbu obecných budov v prenájme
ŠK Lozorno (opravy budov a energie) nar. 2015
4 000 EUR
c) poveruje UK obce, predsedu športovej komisie a predsedu ŠK Lozorno
predložením analýzy prevádzkovania a tinancovania majetku obce v správe SK.
(príjmy výdaje)
Termín : 20.02.2015
—

d) schvaľuje fmancovanie športových aktivit v obci Lozorno a podľa VZN 5/20 12
O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lozorno schvaľuje pre rok
2015 poskytnutie finančnýeh prostriedkov z rozpočtu obce na čiimosť nasledovným
občianskym združeniam a fyzickým osobám, ktoré budú vyplácané v štvrťročných
splátkach (k 31.3.2015, k 30.6.20215, k 30.9.2015, k 31.12.2015):
-

-

-

ŠK Lozorno, futbalový oddiel o.z
Tenisový oddiel o.z.
Turistický oddiel o.z.
Stolnotenisový oddiel
Mažoretky o.z.

14 000EUR
2 500EUE.
2 500EUR
1 500EUR
2 000EUR

3

(4 splátky)
(2 splátky)
(2 splátky)
(1 splátka)
(2splátky)

-

Ženy (cvičenie)

500EUR

SPOLU:

(lsplátka)

27 000EUR

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
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-

-

-

K bodu Č. 4
Opätovná žiadosť p. Milana Morávka, bytom Borovicová 90, 90055, Lozorno
o odkúpcnie obecného pozemku (p.č. 6098/8, dici Č.8) vo vlastníctve obce Lozorno v
celkovej výmere 136m2 za cenu 1OEUR1m2, za účeiom ziegalizovania skutkového stavu
pril‘ahlého pozemku, ktorý dlhodobo užívala cšte jeho matka.
Uznesenie Č. 5/20 15
OZ v Lozorne schvai‘uje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného
podľa GP Č. 95/2004, vyhotoveného geodetom M. Foltýnkom, IPS —Geo Malacky ako parcela
Č. 6098/8 (diel č.8) záhrada o výmere 136m2 v zmysle ust. ~ 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2 prc žiadateľa
Milana Morávka, Borovicová 906, 900 55 Lozorno. Ide o pozemok, ktorý svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný cclok s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý zdedil
po svoje matke a v dobrej viere ho dodnes užíva ako svoje vlastníctvo.
-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

-

3 (Mgr. B. Šedivý, A. Jánošová, Ing. J. Bojkovská)
3 (A. Zeman, Mgr. D. Rušinová, Mgr. Ľ. Tvrdoň)
2 (‘ R. Došek, Ing. P. Šimonič)

K bodu Č. 5
Dopinenie 3. člena komisie Na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov v zmysle zákona 357/2004 a zmena predsedu Sportovej komisic.
Uznesenie Č. 6/20 15
OZ v Lozornc:
a) schvaľuje
doplnenie 3. člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
fbnkcionárov v zmysle zák. č. 357/2004 Z.z.
poslanea Mgr. Branislava Šedivého
-

b)berie na vedomic:
vzdanie sa Mgr. Branislava Sedivého z funkeie predsedu Sportovej komisie
vzdanie sa Lucie Hájnikovej z hrnkcie člena Komisie školskej a práce s mládežou
-

-

c)menuje
za predsedu Komisie športovej poslanca Radoslava Došeka
za Člena Komisie sociálno
zdravotnej, verejného poriadku, bezpečnosti a riešenic
konfliktných situácii Jaroslava Urbana
-

-

-

—

—

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
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-
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K bodu Č. 6
Prejednanie plánu práce Obccncj knižnice za r. 2014 a schválenie plánu práce Obccnej
knižnice v Lozorne na r. 2015.
Uznesenie Č. 7/2015
OZ v Lozome bene na vedomie:
a) vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice za r. 2014
b) schvaľuje plán práce Obecnej knižnice nar. 2015.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-
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K bodu Č. 7.
Schválenie dodatku zmluvy Č. 5/2013 medzi obcou Lozorno a Venia n.o. zmcna výšky
ceny za poskytnutie opatrovatel‘ských služieb VENIA n.o. pre obyvatel‘ov obce
Lozorno.
Ide o navýšenie o 0,l5EURIhodina, na konečných 6.00 EUR/hod.
Uznesenie Č. 8/2015
OZ v Lozome schvaľuje dodatok zmluvy č.5/2013, zmenu výšky ceny za poskytnutie
opatrovateľských služieb VENIA n.o. pre obyvateľov obce Lozorno na rok 2015, navýšenie o
0,40 EUR/hod. Celkom na 5.6SEURIhodinu.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

6
2 (Mgr. Ľ. Tvrdoň, A. Zeman)
O

K bodu Č. 8
Rózne
Návrh prác pre obec nar. 2015 (okrem COV a vybudovanie telesa cesty na ploche B 3
za cintorínom)
Starosta informoval prítomných poslancov a občanov o nasledovných nutných prácach
Žiadosť obyvateľov Novej ul. o vybudovanie odvodňovacieho jarka (rigól) ako na ul.
Záhradkárska z dóvodu zatekania dažďových vód do nehnuteľností.
-

Nutnost‘ vybudovat‘ parkovacie miesta na ul. Zvončínska pred Centrom kultúry
a vzdelávania prekrytínijarka (rigól) popri ceste na ul. Zvončínska. (CKaV)
Požiadavka vlastníkov nehnuteřností RD v susedstve CKaV.
-

—

Jnformácia obyvateľoni obce o riešení nedostatku miest v obecnej materskej škólke
Lozorno. Návrh riešenia.
-

Vytekajúca voda z pozemku p.č.88/3 a 89/2 na ul. Riadok a Kozinská na obecnú
komunikáciu cestu. Nutné riešiť hlavne v zimných mesiacoch! (klzisko)
-

-

Nutriosf opravy „brehu Suchého potoka“ pod mostom na hlavnej ceste 111501 a vybudovanie
zábradlia brániacemu pádu chodcov do potoka.
-

5

Vybudovanie vodovodnej prípojky na ul. Jelšová (r. Galbová) na náklady obce. Hrozí vznik
nákazy žltačkou (Hepatitída A)...
-

Osadenie nového verejného osvetlenia (3ks lámp) v Základnej škole Lozorno za účelom
zvýšenej bezpečnosti a ochrany majetku obce.
-

-

Objednanie sochy sv. Kataríny podľa predlohy, na námestie Sv. Kataríny (pri kostole)

Vybudovanie odvodňovacej kanalizácie na ul. Dlhá
priečnych ulíc. (Muškátová, Ružová, Veterná...)
-

Prehľad výdavkov nad 200EUR.
Ing. Dana Še~íková, hl. kontrolór obce

Hlboká s postupným napájaním

-

predložila prehľad výdavkov nad 200 EUR.

Prejednanie správy z NFK v športovom klube Lozorno.
Ing. Dana Sefčíková, hl. kontrolór obce predložila správu z NFK v SK Lozorno.
-

-

Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil, nakoľko diskusně príspevky odzneli počas rokovania
k uvedeným bodom programu.
K bodu 14.
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o hod. 20,30 hod.
Overovatelia:
Ing. Jaroslava Bojkovská

Mgr. Branislav Šedivý

r

Zapísala: Viera Želipská

