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Zápis
z 1. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného díla 31.01.2018 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní
ospravedlnený:
neospravedlnený:
prizvaná:

9
O
O
Ing. Anna Severová

K bodu č. I
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 31.01.2018 o 17,00 hod otvoru zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomnych a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:
2.
3
4
5
6

7.

8.
9.
10.

11.

Otvorenie OZ a určenie navrhovatel‘ov, overovateľov zápisnice a zapisovatel‘a,
Kontrola prijatých uznesení
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej Dany v zmysle *25, odst.2, písm.c,
zákona č 369 1990Z.z. o obecnom zriadení.
Zloženie sI‘ubu poslankyne Ing. Jany Trnkovej po uvoľnenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej.
Predloženie plnenia rozpočtu obce k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca ( k 31 .12.)
Schválenie spolufinancovania projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštwktúry-2. etapa vo výške 25%, na základe výzvy na predkladanie žiadostí o f‘inančný
príspevok. (max. 12.500EUR)
Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, diet‘a materskej školy a školských zariadení So sidlom na území obce
Lozorno
Schválenie návrhu prerozdelenia dotácií na r.2018
Schválenie I. zmeny rozpočtu obce Lozorno nar. 2018v zmysle *14 ods. 2, pís. a, b, c
zák. ě.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov
Schválenie bezodplatného prevodu pozemku SPF Bratislava (verejnoprospešná stavba) par
reg.,,E“KN p.č. 8939/101, kú. Lozorno do vlastníctva obce Lozorno, ktorý slúži ako
verejná komunikácia aje súčast‘ou stavby „Verejná kanalizácia Jelšová“.
Výmena asfaltového povrchu oprava cesty na ul. Zvončtnska od r.d. p. M. Kuchynku po
potraviny CBA (ul. Hlavná) s podporou SPP as.
—

12. Rózne
-Prehľad výdavkov nad 200E1.JR za 11, 122017
-Správa o stave pokladne za r. 2016
-Info o podanej žiadosti o dotáciu na BSK na „biker dráhu“ Mgr Tvrdoň
-lnfo o nutnosti zakúpenia novej vianočnej výzdoby pre obec.
-Info o VOS ZSR na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve ZSR v obci Lozorno.
-Sprava HK za 2017
-Info o stave vodnej nádrže Lozorno a pripravovaných prác VHS. (priehrada)
—

-Info o čistení Jelšovej ul. od odpadu a info o Hlbokej —smetisko
-Info o stave rozpracovanosti Ilzemného plánu obce Lozorno ZaD č.6
-Info o stave riešenia cesty „ZAHUJVIENJCE“
13 .Diskusia.
14.Záver
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Mgr. Luboš Tvrdoň
Ing. Peter Simonič

Zapi sovateľka:

Ing. Dana Šefčíková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jaroslava Bojkovská
A. Jánošová

Uznesenie Č. 1/2018
OZ v Lozorne:
a)berie na vedomie určenie overovatel‘ov a zapisovatel‘a:
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslava Bojkovská
A. Jánošová
Zapisovateľ:

Ing. Dana Šefčíková

b) volí:
Návrhová a mandátová komisia:

Mgr. Lubo! Tvrdoň
Ing. Peter Simonič

c) schval‘uje program zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej Dany v zmysle *25, odst.2, písm. c, zákona
č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení
4. Zloženie sľubu poslankyne Ing. Jany Trnkovej po uvoľnenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej.
5. Predloženie plnenia rozpočtu obce k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca (k 31.12.)
6. Schválenie spolufinancovania projektu podpory rekonštrukcie a výstavby fhtbalovej infraštruktúry
2. etapa vo výške 25%, na základe výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. (max.
12.500,-EUR
7. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení So sídlom na území obce Lozorno
8. Schválenie návrhu prerozdelenia dotácií na r.2018
9. Schválenie I. zmeny rozpočtu obce Lozorno nar. 2018v zmysle *14 ods. 2, pjs. a, b, c
zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
10.Schválenie bezodplatného prevodu pozemku SPP Bratislava (verejnoprospešná stavba) par.
reg. „E“KN p.č. 8939/101, k.ú. Lozorno do vlastníctva obce Lozorno, ktorý slúži ako
verejná komunikácia aje súčasťou stavby „Verejná kanalizácia Jelšová“.
11 .Výmena asfaltového povrchu oprava cesty na ul. Zvončínska od r. d. p. M. Kuchynku po
potraviny CBA (ul. Hlavná) s podporou SPP a.s.
—

12. Rózne
-Prehľad výdavkov nad 200EIJR za 11, 12/2017
-Správa o stave pokladne za r. 2016
-Info o podanej žiadosti o dotáciu na BSK na „biker dráhu“ Mgr. Tvrdoň.
-Info o nutnosti zakúpenia novej vianočnej výzdoby pre obec...
-Info o VOS ZSR na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve ZSR v obci Lozorno...
-Sprava FIK za 2017
-Info o stave vodnej nádrže Lozorno a pripravovaných prác VHS. (priehrada)
-Info o čistení Jelšovej ul. od odpadu a info o Hlbokej —smetisko
-Info o stave rozpracovanosti Uzemného plánu obce Lozorno ZaD č.6
-Info o stave riešenia cesty „ZAHUMENJCE“
—

13 .Diskusia.
14.Záver
„ZA8
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ -0
„NEHLASOVAL“ 1
-

—

(p. Trnková)

K bodu Č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie Č. 2/2018
OZ v Lozorne schval‘uje:
Uznesenie Č. 47/20 17— ponechať v sledovaní
Uznesenie Č. 48/2017 ponechať v sledovaní
Uznesenie Č. 82/2017 ponechat‘ v sledovaní
—
—

„ZA“
8
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
„NEHLASOVAL“ 1
-

-

—

(p. Trnková)

K bodu Č.3
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej Dany v zmysle *25, odst.2, písm.c, zákona
Č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení
Uznesenie Č. 3/2018
OZ v Lozorne bene vzdanie sa mandátu D.Rušinovej na vedomie.
„ZA“
8
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
„NEHLASOVAL“ 1
-

-

—

(p. Trnková)

K bodu Č. 4
Zloženie sl‘ubu poslankyne Ing. Jany Trnkovej po uvol‘nenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej.

Uznesenie Č. 4/2018
OZ v Lozorne bene na vedomie.

K bodu 5.
Prcdloženie plnenia rozpočtu obce k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca ( k 31.12.)
p. Šefčíková- podala informáciu o pineM rozpočtu k 31122017
p. Došek- pýta sa p. kontrolórky na názor, vo veci prečerpania niektorých položiek
p. Ševerová- výdavky, ktoré sa čerpajú by mali byť v rozpočte, podala info. o čerpaní položiek aj
vzhľadom na schvaľovaný rozpočet a poslednú IV. zmenu rozpočtu, prečerpanie položiek bude
zdóvodnené v záverečnom účte spolu s názorom auditorky
p. starosta- podal inIt. o stave účtov
Uznesenie Č. 5/2018
OZ v Lozorne bene informáciu na vedomie
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
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-

-

O
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K bodu č.6
Schválenie spolufrnancovania projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštrnktúry-2. etapa vo výške 25%, na základe výzvy na predkladanic žiadostí o finanČný
príspevok. (max. 12.SOOEUR)
p. starosta- podal info. k podanej žiadosti o dotáciu- je pnipravený projekt, výkaz-výmer. Dotácia
musí byt‘ použitá iba na futbalovú tribúnu
p. Peschl

—

ide o výzvu zo SFZ

—

ide už o druhú výzvu a bob by škoda sa nezapojiť

p. Tvrdoň- navrhuje ‚aby sa vklad obce použil na solárne panely na budovu ŠK, ktoré by znížili
spotrebu energií v SK
p. Rybár

—

financie sa musia použiť v súlade s výzvou

Uznesenic Č. 6/2018
OZ v Lozonne schvaľuje spolufinancovanie projektu podpory rekonštnukcie a výstavby Eitbabovej
inf‘raštruktúry-2. etapa vo výške 25%, na základe výzvy na predkladanie žiadostí o frnančný
pníspevok. (max. 12.500EIJR)
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

9

-

-

O
O

K bodu č. 7
Schválenie návrhu VZN Č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Lozorno

p. Šefčíková- podala inf‘o. k návrhu VZN
Uznesenie Č. 7/2018
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN Č. 1/20 18 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Lozorno
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

-

9
O
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K bodu Č. 8
Schválenie návrhu prerozdelenia dotácií na r.2018
p.starosta- prečítal návrh fmnančnej komisie na prerozdelenie dotácií
p.Bojkovská- pri prerozdelení dotácií sa pribliadalo k čerpaniu dotácie v min. roku, kjej zúčtovaniu,
k podaným projektom na tento rok, k spolufinancovaniu projektu aj zo Strany žiadateľa, hlavný döraz
sa kládol na organizácie pracujúce s det‘mi
p. Ševerová
podala info. o možnostiach čerpania dotácie u žiadateľov, ktori podali žiadost‘ po
termíne
-diskusia vo veci možnosti založenia obč. združenia u dóchodcov
p. Vlček- navrhuje presunúf dotáciu 500,- na SK- cvičenie žien
—

Uznesenie Č. 8/2018
OZ v Lozorne schvaľuje prerozdelenie dotácií nasledovne:
Žiadateľ
Mažoretky SOFFI
SK- fhtbalový oddiel
Zväz telesne postihnutých
Karate klub ZOKU
Klub turistov Lozorno
Komun.centrum Muškát- projekt
VaDi~Dlo
SK- cvičenie žien
Tenisový oddiel
Cesta mladých ( EduBox)
Lozorňáček-ceritrum detí a rodiny

Spolu
„ZA“
„PROTI“

-

„ZDRZAL SA“

-
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Navrhovaná výška
dotácie_v_Eur
4.000,15.000,-

1.000,2.500,3.000,700,500,1.000,600,500,-

28.800,-

K bodu Č. 9
Schválenie L zmeny rozpočtu obce Lozorno na r. 2018 v zmysle *14 ods. 2, pjs. a, b, c zák.
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
p.Šefčíková- podala init. o návrhu I. zmeny rozpočtu
p. starosta-podal init. o likvidácH skládky na Jelšovej ulici, o zmenách v oblasti vývozu
komunálneho odpadu v podobe kontroly kontajnerov a nových známok, poukazuje na
nedisciplinovanosf občanov pri likvidácii odpadov
p. Vlček -podal návrh na predchádzanie vzniku čiernych skládok
p. Došek- poukázal na to, že sa čerpali prostriedky, ktoré neboli v rozpočte
p. Šedivý- má In pnipomienky k návrhu rozpočtu čerpaf financie až po ich zaradení do rozpočtu.
zahrnúf do zmeny rozpočtu schválené spolufinancovanie z bodu 6, žiada vysvetlenie navýšenia
rozpočtu na kultúru
p- starosta- podal init. o pnipravovanej veľkej kultúrnej akcii v obci- sviatok hudby, ktorý by mal
byť pre občanov celej obce, podal inf‘o. o výdavkoch na rekonštrukciu budovy Zs- po odsťahovaní
nájomníka bob potrebné pripraviť priestor pre nových lekárov, s ktorými už komunikuje
p.Došek-pýta sa hl. kontrolórky, čije správne prečerpávaf rozpočet
p.Ševerová- podľa zákona to nie je správne

Uznesenie Č. 9/2018
OZ v Lozorne schvaľuje prebytok vo výške 1883,- eur

Rozpočet
nar. 2018
Bežné príjmy
RO-bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príimové
Príjmy spolu

2292,34

Bežné výdavky
RO-bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu
Výsledok rozpočtu

l.zmena Rozpočet

0,00
0,00

+93,93
103,10
0,00
0,00

2386,27
103,10
0,00
0,00

2292,34

197,03

2489,37

1952,65

-671,85

300,00

856,25
28,44

1280,80
856,25
328,44

22,00

0,00

22,00

2274,65

21 2,84

2487,49

17,69

1,88

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-
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(p. Šedivý, Zeman, Došek)

Kboduč. 10
Schválenie bezodplatného prevodu pozemku SPi? Bratislava (verejnoprospešná stavba)
par. reg. „E“KN p.č. 8939/101, k.ú. Lozorno do vlastníctva obce Lozorno, ktorý slúži ako
verejná komunikácia a je súčast‘ou stavby „Verejná kanalizácia Jelšová“.
p. starosta

—

informoval o chybe v texte pri prijatom uznesení č.96/20I7

Uznesenie Č. 10/2018
OZ v Lozorne
a) OZ v Lozorne ruší uznesenie zo dňa 29.11.2017
b)OZ v LoZorne schvaľuje bezodplatný predaj (verejnoprospešná stavba)
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

9
O
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K bodu č.11
Výmena asfaltového povrchu oprava cesty na ul. Zvoněínska od r.d. p. M. Kuchynku
po potraviny CBA (ul. Hlavná) s podporou SPP a.s.
—

p. Došek- informoval o komunikácii s p. Potóčkom s Spp a podpore SPP pri oprave asfalt.
povrchu na Zvončínskej ulici, zo strany obce postačí podat‘ žiadost‘
p. starosta- nie je proti oprave cesty (Zvončínska ul), sú síce pripravené d‘alšie práce v obci
a tým aj rozkopávky, navrhuje vyčlenit‘ vyšší obnos financií a cestu opravit‘ komplexne,
vrátane chodníka a odvodu dažďových vůd .Pýta sa p. Došeka, koľko SPP prispeje ‚info podané
p. Došekom je neúplné a nič nehovorí.
p. Bojkovská informácie ohľadne daného bodu sú nepostačujúce, nevieme v akom rozsahu by
bola podpora zo strany SPP, súhlasí s návrhom p. starostom. Mali by sa nešit‘ priority
stanovené rozpočtom a nepriberat‘ nové, ktoré vůbec doteraz neboli spomenuté.
—

Uznesenie Č. 11/2018
OZ v Lozorne schvaľuje výmenu asfaltového povrchu oprava cesty na ul. Zvončínska od r. d.
p. M. Kuchynku po potraviny CBA (ul. Hlavná) s podporou SPP a.s.
-

„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

2
2
5

(p. Došek, Šimonič)
(p. Bojkovská, Zeman)
(p. Trnková, Jánošová, Vlček, Tvrdoň, Sedivý)

K bodu č. 12
Rbzne
-Prehľad výdavkov nad 200,-EUR za 11, 12/20 17
-Správa o stave pokladne Za r, 2016
-Sprava HK ~a 2017
p.Ševerová- podala informáciu k daným bodom

Uznesenie Č. 12/2018
OZ v Lozorne bene na vedomie
a) prehl‘ad výdavkov nad 200,-EUR za 11, 12/20 17
b) správa o stave pokladne za r. 2016
c) sprava HK za 2017
-Info o podanej žiadosti o dotáciu na BSK na „biker dráhu“ Mgr. Tvrdoň.
p. Tvrdoň

podal informáciu o podanej žiadosti ‚ cieľom je urobif areál ŠK multifunkčný

-Info o nutnosti zakúpenia novej vianočnej výzdoby pre obec...
p.starosta- informoval o starej a nefunkčnej vianočnej výzdobe a potrebe jej výmeny
-Info o VOS ŽSR na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve ŽSR v obci Lozorno...
p. starosta- informoval, že vo veci odkúpenia pozemkov ZSR a domčeka nebola obec úspešná
a ponuka nebola pnijata
-Info o stave vodnej nádrže Lozorno a pripravovaných prác VHS. (priehrada)
p.starosta- podal info. o komunikácii s VHS a prísl‘ube zo strany VHS, že na zasadnutí OZ
v 6/2018 budú prezentovať svoju pripravenosf na opravu priehrady ajej následné napustenie
-Info o čistení Jelšovej ul. od odpadu a info o F{lbokej smetisko
-Info o stave rozpracovanosti Územného plánu obce Lozorno ZaD č.6
p. starosta- podal informáciu o stave spracovania územného plánu
-Info o stave riešenia cesty „ZÁHUMENICE“
p.starosta- prečital dóvodovú správu vo veci vysporiadania pozemkov na Záhumeniciach
p.Vlček- navrhuje postup riešenia vykupovania pozemkov
p.Bojkovská navrhuje začať od tých, ktorí si už pozemok zabrali a využivajú ho
K bodu 13
Diskusia.
K bodu č. 14
Záver.

Z rokovania OZ sa vyhotovil zvukový záznam, ktorý je súčasťou zápisnice z rokovania
OZ a je prístupný na web stránke obce.

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 20. 15 hod
Overovatelia:

Ing Jaroslava Bojkovská
A Jánošová

Ľubomír
starosta
Zapísala: Ing. Dana Še~iková

