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Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 15.05.2019 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní :
ospravedlnený:
neospravedlnený:
Mgr. Ľuboš Tvrdoň,
prizvaná:

9 poslancov OZ ( dľa listiny prítomných)
O
O
starosta obce
zapisovatel‘ka Silvia Sadloňová, Obecný úrad Lozorno

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
Dňa 15.05.20190 17,00 hod, na mieste samom starosta obce Lozorno pán Mgr. Ľuboš Tvrdoň
privítal prítomných a po vykonanej prezentácii poslancov obecného zastupiteľstva
skonštatoval, že zasadnutia OZ sa zúčastňuje 9 poslancov OZ a na základe tejto skutočnosti je
OZ v súlade s ustanovením ~ 12 ods.7. zákona SNR č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov obecné zastupiterstvo spósobilé rokovat‘ a uznášat‘ sa. Starosta
obce Lozorno na základe zistených skutočností otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lozorno.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, tak ako bob toto
ním zvolané dňa 10.05.2019 (v rovnaký deň bol program rokovania zverejnený na úradnej
tabuli aj web stránke Obce Lozorno), a to nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a pinenia prijatých uznesení
4. Pokračovanie v procese obstarania Zmien a doplnkov územného plánu obce Lozorno
č. 6
5. Prijatie rozhodnutia vo veci porušenia povinnosti podľa čI. 7. ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
o ochrane verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lozorno
7. Interpelácie poslancov
8. Ukončenie zasadnutia
P. poslanec Ladislav Krechňák predniesol doplňujúci a pozmeňujúci návrh za bod 6.
zaradiť bod 7. Zvolanie zhromaždenie obyvatel‘ov obce a následne pokračovať v
navrhnutom programe rokovania a teda schváliť program zasadnutia takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení

4. Pokračovanie v procese obstarania Zmien a doplnkov územného plánu obce Lozorno
Č. 6
5. Prijatie rozhodnutia vo veci porušenia povinnosti podřa Čl. 7. ods. 1 ústavného zákona
Č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
o ochrane verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných fúnkcionárov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadenie Č. 4/2015 o nakladaní $ komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lozorno
7. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce
8. Interpelácie poslancov
9. Ukončenie zasadnutia
Výsledok hlasovania za póvodný návrh programu zasadnutia, tak ako bol uvedený v
pozvánke:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
„ZA“
2
„PROTI“
7
„ZDRZAL SA“
0
Starosta obce konštatoval, že uznesenie o programe zasadnutia, tak ako bol uvedený
v pozvánke, nebolo prijaté a vyzval prítomných na hlasovanie o doplňujúcom
a pozmeňujúcom
návrhu ako bol tento prednesený p. poslancom Ladislavom
Krechňákom.
-

-

-

Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“
0
Starosta obce konštatoval že uznesenie bob prijaté a program rokovania schválený a OZ
bude ďalej rokovat‘ podl‘a schváleného programu.
-

-

-

K bodu č. 2
Vol‘ba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora
zapisovatel‘a
Starosta obce navrhol zvoliť Členov návrhovej komisie takto
p. pos‘anec

a

Ladislav Krechňák

p. poslanec
Slavomír Beleš
p. poslankyňa Lucia Hájniková
Starosta obce navrhol zvolit‘ overovateľov zápisnice takto
p. poslankyňa Adriana Jánošová
p. poslanec Ľuboš Peschl
Starosta obce určil skrutátora a zapisovateľa takto
Skrutátor
p. poslanec
Zapisovateľka

Peter Mihálik
Silvia Sadloňová

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
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Na návrh starostu obce bob vykonané hlasovanie o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie Č. 35/2019
Obecné zastupitel‘stvo v Lozorne volí členov návrhovej kom isle takto
p. poslanec Ladislav Krechňák
p. poslanec Slavomír Beleš
p. poslankyňa Lucia Hájniková.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne volí overovateľov zápisnice takto
p. poslankyňa Adriana .Jánošová
p. poslanec Ľuboš Peschl.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne bene na vedomie určenie skrutátora a zapisovateľa starostoni
obce
Skrutátor
p. poslanec Peter Mihálik
Zapisovatel‘ka
Silvia Sadloňová.
Výslcdok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZIM{ŽAL SA“ 0
Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý. Pracovné orgány OZ sa ujali
svojich funkcií.
-

-

K bodu č. 3
Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
Návrh uviedol predkladatel‘ starosta Obce Lozorno.
Starosta obce konštatoval, že správnosť uznesení z minulého zasadnutia tak ako bob
zverejnené nik z poslancov ani má osoba nenamietali.
—

Starosta obce informoval, že v sledovaní ostáva
a 24/20 19. Ostatné uznesenia sú splnené.
Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.

uznesenie Č. 10/2019, 11/2019, 23/2019

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne bene na vedomie starostom obce predloženú správu o
kontrole správnosti a plneniapijjatých uznesení bez výhrad.
Výslcdok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu č. 4
Pokračovanic v procese obstarania Zmien a doplnkov územného plánu obce Lozorno č. 6
Návrh uviedol predkladatel‘
Ing. Arch. Miroslav Drahoš, poslanec OZ, predseda
komisie výstavby, infraštruktúry a dopravy.
V minulom volebnom období na základe rozhodnutia OZ boli vykonané v súlade s
ustanovením *30 ods. 4. Stavebného zákona analýzy aktuálnosti platného Uzemného plánu
obce Lozorno, na základe ktorých bob rozhodnuté o započatí prác spojených s prípravou
aktualizácie platného UP vo forme Zmien a doplnkov územného plánu obce Lozorno č.6.
—

V priebehu rokov 2017-2018 bolí vykonané niektoré prípravné práce a úkony. Predchádzajúce
OZ zriadilo ako poradný orgán osobitnú komisiu, ktorá sa podieľala na týchto úkonoch.
03.01.2018 bob na www.enviroportaLsk zverejnené oznámenie o strategickom dokumente a
začaté
zisfovacie konanie podľa osobitného predpisu. Príslušná komisia zriadená
predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom dokument ako celok nikdy neprerokovala a
neschválila. Strategický dokument nebol v jeho konečnom znení a podobe prerokovaný a
schválený ani v obecnorn zastupiteľstve samotnom.
Dňa 23.05.2018 predchádzajúci starosta obce Lozorno od zverejneného oznámenia následne v
mene obce Lozorno odstúpil bez uvedenia dóvodov a návrh na zisťovacie konanie vzal spilt‘ a
toto požiadal zastaviť.
Na základe tohto postupu a po tomto procesnom úkone zo strany vtedajšieho vedenia Obce
Lozorno bob začaté a už prebiehajúce zisťovacie konanie zastavené. V príprave strategického
dokumentu sa následne v predchádzajúcom volebnom období už nepokročilo.
Po komunálnych voľbách v predchádzajúcom roku a kreovaní komisií rozhodol starosta obce v
súčinnosti s predsedom príslušnej komisie o pokračovaní v prerušenom (zastavenom) procese
prípravy aktualizácie územného plánu vo forme Zmien a doplnkov č.6. a to jednak z důvodu, že
potreba aktualizácie UP tak ako bola identifikovaná trvá a zároveň je vhodné a účelné už
investované náklady efektívne využiť bez nutnosti ich opätovného, duplicitného vynaloženia.
V decembri 2018 bola vzhľadoni na predchádzajúci postup bývalého vedenia obce Lozorno a
neistoty ohľadom ďalšieho pokračovania $ cieľom minimalizácie ďalších nákladov ukončená
zmluva s odborne spósobilou osobou.
Príslušná komisia OZ sa prfpravou strategického dokumentu v predchádzajúcich mesiacoch
opakovane zaoberala. Uskutočnili sa rokovania starostu obce a predsedu komisie s povereným
spracovateľom, zmluva $ ktorým trvá.
Základom pre návrh tak ako je aktuálne predkladaný OZ bol predchádzajúci návrh dokumentu,
ktorý bol aktualizovaný s ohľadom na stanoviská poradných orgánov ako aj s ohľadom na nové
zboženie OZ, ktoré vzišbo z volieb v roku 2018 a nové potreby a skutočnosti, ktoré nastali po
spracovani původného materiálu. Pokračovanie v obstaraní bude mať dopad na rozpočet obce
v predpokladanom rozsahu nákladov na obstaranie tak ako sú tieto v rozpočte obce zahrnuté
Návrh pre vymedzenie rozsahu a obsahu pripravovaného strategického dokumentu bol
predmetom výkladu predkladateľa Ing. Arch. Miroslava Drahoša, predsedu komisie výstavby,
infřaštruktúry a dopravy ‚ v ktorom boli popísané navrhované zmeny UP.

Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.
Neboli predncsené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
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Uznesenie Č. 37/2019
Obecné zastupileľstvo v Lozorne
a) berte na vedomie
predncsený výklad a informáciu predsedu Korn isle výstavby, iný~aštruktú;y a dopravy
Ing Arch. Miroslava Drahoša o preskúmaní schváleného územ ného plánu obce
Lozorno v súlade s ý 30 ods. 4 zákona č.50ĺ1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnonz
poriadku v znení novici (Stavebný zákon) a k začatiu a aktuálnernu stavu przpravy
Zrn ten a dopinkov územného plánu obce Lozorno č. 6 vrátane stavu zapracovania
podnetov, žiadostí a návrhov predložených verejnost‘ou, j5.‘zickýrni a právnickými
osobami,
b) schvaľuje
pokračovanie v procese obstarania Zmien a doplnkov úzernného plánu obce Lozorno
Č. 6 v rozsahu podk pruiohy či tohto uzncsenia,
c,) poveruje
starostu obce v spolupráci s Komisiou výstavby, in~aštruktúry a dopravy a s Obecnou
radou vykonal‘ všetky d‘alšie potrebné úkony pre zabezpeČcnic pokraČovania
obstarania Zmien a doplnkov územného piánu obce Lozorno č. 6 v zmysle bodu b)
tohto uznesenia.
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu č. 5
Prijatie rozhodnutia vo ved porušenia povinnosti podl‘a čI. 7. ods. 1 ústavného zákona Č.
357/2004 Z. z. v znení ncskorších predpisov o ochrane verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov pri výkone funkcií verejuých funkcionárov
Návrh uviedol predkladatel‘ pán poslanec Slavomír Beleš, poslanec OZ, predseda
komisie na ochranu verejného záujmu.
Dňa 23.04.2019 rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne z vlastnej iniciatívy uznesením
č.33/2019 o začatí konania voči pánovi Ľubomírovi Húbekovi, nar.
‚ trvale bytom
vykonávajúcemu tbnkciu starostu obce Lozorno v roku 2018 v čase od
01.01.2018 do 05.12.2018 v zmysle či. 9. ústavného zákona č.357/20004 Z.z. v znení
neskorších predpisov pre porušenie povinnosti podľa či. 7. ods. 1 ústavného zákona
č.357/20004 Z.z. v znení neskorších predpisov a o uložení pokuty podľa či. 10. ods. 9 písm. a)
ústavného zákona č.357/20004 Z.z. v znení ncskorších predpisov. Zároveň uznesením tunajšie
Obecné zastupiteľstvo požiadalo Obecný úrad Lozorno a starostu obce, aby zabezpečili
doručenie výpisu z tohto uznesenia spolu s výzvou na vyj adrenie sa k veci pisomne v lehote
do 10 dní odo dňa doručenia alebo ústne na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Dňa 24.04.20 19 bob predmetné uznesenie zo strany starostu Obce Lozorno a tunaj šicho
Obecného úradu spbnené a príslušná výzva na vyj adrenie boba vypravená ako zásielka do
vlastných rúk. Výzvu prevzal pán Ľubomír Húbek dňa 26.04.2019. Dňa 30.04.2019, teda v
stanovenej behote, predložil pán Ľubomír }-Iúbek, reagujúc tak na jemu doručenú výzvu svoje
vyjadrenie, ktorého kópia je príbohou tejto správy. Vo svojom vyjadrení potvrdzuje
5
-

menovaný, že je si vedomý svojej povinnosti predložiť oznámenie o majetkových pomeroch v
zmysle ústavného zákona, ako aj skutočnosť, že toto predložil s omeškanim, Po uplynuti
stanovenej lehoty. Ako důvod uviedol menovaný výhradne důvody ľudskej nepozornosti a
zábudlivosti.
Podľa Čl. 7. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov verejný
hrnkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej hinkcie, a počas jej
výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v
ktorom uvedie skutočnosti predpísané zákonom.
Podľa Čl. 3. ods. I ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je pre
účely čl.7. a na účely konania ak sa porušili povinnosti podľa čl.7. osoba, ktorá vykonávala
verejnú funkciu považovaná za verejného funkcionára aj v období jedného roka odo df‘ia
skončenia výkonu verejnej funkcie.
Bývalý starosta obce Lozorno pán Ľubomír Húbek tak až do 05.12.2019 je verejným
funkcionárom v zmysle citovaného zákona a mal teda riadne splnit‘ povinnosť predložiť
oznámenie o svojich majetkových pomeroch v zmysle citovaného zákona, avšak túto svoju
povinnosť nesplnil a porušil tak svoju povinnosť ustanovenú v Čl. 7. ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. V stanovenej lehote do
31.03.2019 menovaný nepredložil oznámenie podl‘a Čl. 7. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o oehrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných hrnkcionárov. Toto oznámenie
predložil až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty a to dňa 10.04.2019 a teda tým porušil
príslušné citované ustanovenie ústavného zákona.
V zmysle Čl. 9 ods. 5 citovaného ústavného zákona orgán vo veci rozhodne do 60 dní odo dňa
zaČatia konania. Rozhodnutie sa doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie
smeruje. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva sa doručí aj starostovi obce alebo zástupcovi
starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi.
V zmysle čl. 9. ods. 6 citovaného ústavného zákona, ak sa v konaní preukázalo, že verejný
tbnkcionár nesplnil alebo porušil povinnost‘ alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným
zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7. alebo čl. 8. uviedol neúplné alebo
nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo
opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom,
odůvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnost‘ zaplatiť
pokutu podľa odseku 10.
V zmysle čl. 9. ods. 10 citovaného ústavného zákona pokuta sa ukladá
a)
v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie
povinnosti podať oznámenie podľa Čl. 7. v lehote ustanovenej v Čl. 7.,
b)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesaČného platu verejného funkcionára, ak verejný
funkcionár uvedie v oznámení podľa Čl. 7. neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho
majetkových pomerov,
c)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného hinkcionára, ak verejný
funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 8.,
d)
v sume zodpovedajúcej šest‘násobku mesaČného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5., alebo
e)
v sume zodpovedajúcej dvanást‘násobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný fúnkcionár poruší povinnosti podi‘a či. 4.
Zákon neumožňuje pri zistení porušenia uvedených povinností zo strany verejného funkcionára
pokutu odpustit‘, resp. povinnost‘ ju zaplatit‘ nezaradiť do príslušného rozhodnutia. Zákon
stanoví výšku pokuty kogentným spůsobom a neumožňuje teda moderovanie jej výšky (jej
znižovanie ani jej zvyšovanie).
Vzhľadom na uvedené je nesporné, že pán Ľubomír Húbek tým, že v ústavnom zákone
stanovenej lehote do 31.03.2019 nepredložil oznámenie podľa čl.7. ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných Iünkcionárov a toto
oznámenie predložil až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty a to dňa 10.04.2019 z ním
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uvedených dóvodov „pozabudnutia“ a z ním uvádzaných osobných důvodov na jeho strane,
ktoré platný ústavný zákon nedefinuje ako liberačné důvody pre nespinenie predmetncj
ústavným zákonom stanovenej povinnosti, porušil príslušné citované ustanovenie ústavného
zákona. Rozhodnutie o zastavení konania v danom prípade teda dané nie sú, rovnako ako nie sú
dané důvody pre rozhodnutie, ktorým by bob možné konštatovat‘, že k porušeniu zákona v
danom pripade nedošlo a skutok sa nestal.
Preskúmanie obsahu oneskorene podaného oznámenia a prípadné uvedenie neúplných alebo
nepravdivých údajov a teda možné ďalšie porušenie ústavného zákona bude predmetom
ďalšieho konania komisie ‚ na ktorej bude mócť prípadné vysvetlenia podat‘ príslušný verejný
funkcionár ( obdobne ako sa to už udialo v prípade riadne a včas oznámenia podaného
terajším starostom obce, ktoré bob na jeho výslovnú žiadosť zverejnené ) Komisia aj ďalej
bude postupovať v súlade s citovaným ústavným zákonom. Navrhované rozhodnutie bude
mat‘ vplyv na rozpočet obce Lozorno uložená pokuta je príjmom rozpočtu Obce Lozorno.
.

-

Rozhodnutie vykoná poslanec Slavomír Beleš a obecný úrad.
Prebehla rozprava, do ktorej sa prihlásila p. poslankyňa Adriana Jánošová s otázkou, či
v prípade ak sa rozhodne o porušení povinnosti verejným funkcionárom musí rozhodnutie
obsahovat‘ aj rozhodnutie o uložení pokuty, príp. či nie je možné pokutu odpustif. P. poslanec
Ladislav Krechňák prezentoval názor, že ústavný zákon neumožňuje rozhodnút‘ o porušení
a zároveň neuložiť pokutu a tiež fakt, že ústavný zákon nedáva možnosť výšku pokuty
akokoľvek meniť, keďže je pevne určená citovaným ústavným zákonom.
S odvolaním sa ustanovenie čl. 9. ods. 4 citovaného ústavného zákona starosta obce zistiac
osobnú prítomnosť dotknutého verejného funkcionára p. Ľubomíra Húbeka, tohto požiadal,
aby v prípade ak sa k veci chce popri už predboženom písomnom vyjadrení aj ústne vyjadriť,
aby tak učinil. P. Ľubomír Húbek túto možnosť využil avo svojom ústnom vyj adrení potvrdil
důvody uvádzané v písomnom vyjadrení a uviedol, že jeho písomné vyjadrenie je úprimné
a nemá viac k veci čo dodat‘.
-

Návrhová komisia požiadala o prerušenie zasadnutia na 10 minút z důvodu potreby spracovania
návrhu uznesenia (rozhodnutia). Rokovanie zastupiteřstva starosta obce teda prerušil. Po
uplynutí doby prerušenia starosta obce pokračoval vo vedení zasadnutia a požiadal návrhovú
komisiu o predloženie návrhu rozhodnutia a uznesenia.
Uznesenie Č. 38/20 19
Obecné zastupiteľs‘n‘o v Lozorne
a) rozhodlo, že pán Ľubomír Húbek, bytom
starosta obce Lozorno
do 05.12.2018 tým, že v lehote do 31.03.2019 riadne nesplnil povinnosťpodat‘písornné
oznámenie funkcií, zamestnaní, Činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok
pod&~ Čl. 7. ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov prš výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, porušil svoju povinnosť ustanovenú v ČL 7. ods. I ústavného
zákona č 357/2004 Z z. o ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
prš výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, za Čo podľa
Článku 9. ods. 10 písm. a) ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov prš výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov pánovi Ľubomírovi Húbekov!, bytom
za Čo sa mu ukladá pokuta vo výške 3.948,21 EUR (tj. vo výške jeho mesaČného
platu urČeného v zmysle ČL 9. ods. 15 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane
‚

-

.7

verejného záujniu a zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov,),
b,) pr&íma rozhodnutie vo veci porušen/a povinnosti podľa ČL 7. ods. 1 ústavného zákona
Č.357i‘20004 Z.z. v znení neskorších predpisov pánom Euboniíroni Húbekoni, nar.
trvale bytom
vykonávajúcim funkciu starostu obce
Lozorno v roku 2018v Čase od 01.01.2018 do 05.12.2018 avo veci uloženia pokuty v
znení ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia a poveruje pána poslanca Slavomíra
Beleša, abypísomné vyhotoven/e tohto rozhodnutia za obecné zastupiteľstvo podpísal,
‚

c,) upravuje
Obecný úrad Lozorno, aby zabezpeČil riadne doruČenie písomného
vyhotovenia tohto rozhodnutia.
Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
-7
„PROTI“
1
„ZDRZAL SA“ 1
—

-

Starosta obce konštatoval, že za návrh uznesenia a rozhodnutia hlasovala nadpolovičná
väčšinou členov obecného zastupitel‘stva a tieto boli teda v súlade s citovaným ústavným
zákonom riadne a platne prijaté.

Kboduč.6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadenie Č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lozorno
Návrh uviedol predkladatel‘

-

Mgr. Euboš Tvrdoň, starosta obce.

Nakiadanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno
aktuálne upravuje VZN 4/2015. V zmysle jeho ustanovení sa dosiaľ nerozlišovalo medzi
zberom odpadov opotrebovaných pneumatik od konečných užívateľov a od mých osób a obec
teda pre obe tieto kategórie nezabezpečovala zber opotrebovaných pneumatík.
-

Vzhľadorn na snahu rozšírif pre obyvatel‘ov obce škálu odpadov, pri ktorých obec zabezpečí
ich zber a zvýšíť tak komfort obyvateľov obce Lozorno aj pri poskytovaní týchto obecných
služieb, s cieľom dosiabnuf tiež predpoklady, ktoré budú účinne smerovať k obmedzeniu
vzniku čiernych skládok a prispejú k zlepšeniu životného prostredia v obci Lozorno, inicioval
starosta obce rokovania s organizáciou kolektívnej zodpovednosti výrobcov v oblasti
opotrebovaných pneumatík, pričom predbežne dosiahol dohodu, na základe ktorej bude obec
Lozorno v spolupráci s ňou möcť realizovaf zber tohto druhu dopadov na miestom zbemom
dvore.
Zavedenie tohto opatrenia vyžaduje zmenu citovaného VZN a teda prijatie VZN, ktoré zmení a
doplní terajšie VZN č.4/201 5. Prijatím predloženého návrhu VZN sa vyvolá stav umožňujúci
podpis zmluvy s príslušnou organizáciou kolektívneho systému zberu pneumatík, v důsledku
čoho budú můcť obyvatelia obce Lozorno ako koneční používatelia odovzdat‘ opotrebované
pneumatiky na zbernom dvore a tieto budil následne bez nákladov na strane obce Lozorno
ďalej spracované prís~ušnou organizáciou.
8

Návrh VZN bol pripravený v spolupráci s predsedom komisie legislatívnej, organizačno
správnej a na ochranu verejného poriadku. Návrh VZN bol na úradnej tabuli a webe obce
zverejnený 15.04.2019. K riadne zverejneněmu návrhu neboli predložené žiadne pripomienky
v zmysle *6 Zákona o obecnom zriadení a ich vyhodnotenie je tak bezpredmetné. Návrh
nevyvoláva priame nároky na výdavkovú stránku rozpočtu obce Lozorno.
Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 39/2019
Obecné zastupiteľvtvo v Lozorne
a) ber/e na vedomie informáciu predkladaleľa návrhu Všeobecne závúzného nariadenia,
ktorým sa mení a doplňa Všeobecne závázné nariadenie Č 4/2015 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno, že k
riadne zverejnenému návrhu neboli predložené žiadne pr4xrnnenky v zmysle 56 Zákona
o obecnom zriadeni~
b) schvaľuje Všeobecne závúzné nariadenie obce Lozorno č. 4/20 19, ktorým sa mení a
doplňa Všeobecne závdzné nariadenie Č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno v znení predloženom
navrhovateľom bez pripomienok

Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu č. 7
Zvolanie zhromaždenie obyvatel‘ov obce
Návrh nviedol predkladatel‘ p. Ladislav Krechňák, poslanec OZ, predseda komisie
legislatívnej ‚ organizačno-správnej a na ochranu verejného poriadku.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 40/2019
Obecné zastuptle ľstvo
a) V súlade s ustanovením 511 ods.4. písm. D Zákona SNR Č.369/]990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zhromaždenie obyvatel~v Obce Lozorno,
ktoré sa bude konat‘ dňa 11. júna 2019 o 17,00 v sále Centra kultúry Lozorno s
nasledovným programom:
1. Informácie o východiskách a programových zámeroch samosprávy obce
Lozorno pre jednotlivé oblasti samosprávnej pósobnosli obce Lozorno
vystúpenia predsedov komisií
poslanec Slavomír Beleš J?nancie a ekonomika
9

—

-

poslanec Miroslav Drahoš výstavba, iný‘aštruktúra a doprava
poslankyňa Lucia Hájniková
životné prostredie a odpadové
hospodárstvo
poslanec Ľubomír Jochim vzdelávanie, mládež a šport
poslanec Ladislav Krechňák
legislattva, organizačno
správne
záležitosti a ochrana verejného poriadku
poslanec Peter Mihálik
kultúra a spolupráca s občianskymi
združeniami a spolkami
poslankyňa Jana Trnková veci sociálne a zdravotné
2. Vystúpenie starostu obce Mgr. Ľuboša Tvrdoňa
zhrnutie východís&
programových zárnerov a cieľov samosprávy obce Lozorno
3. Prezentácia programových podnetov, návrhov a vyjadrení obyvateľov obce
poslancom obecného zastupiteľwva a starostovi obce individuálne diskusie
b) Ziada starostu obce a obecný úrad, aby zhromaždenie obyvateľov obce organizačne a
techniclcyprzpravili a zabezpečili.
-

-

-

-

-

—

—

—

—

Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uzuesenia bol prijatý.

K bodu č. 8
Interpelácie poslancov
P. poslanec Ľuboš Peschl predniesol návrh na zváženie rozšírenia počtu sirén CO
z důvodu rozrastania obce. K interpelácii sa pripojil p. poslanec Krecbňák s návrhom
požiadat‘ prfslušné orgány CO o preverenie a v spolupráci s nimi o riešenie.
V súlade s rokovacím poriadkom sa k danému bodu neprijíma žiadne uznesenie.

‚Q

K bodu č. 9
Ukončenie zasadnutia
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončilo 18.30 hod.
Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na web stránke
obce spolu s touto zápisnicou.

Zapisala:
Silvia Sadloňová

Overovatelia zápisnice svojim podpisom potvrdzujú jej správnosť:
p. poslankyňa Adriana Jánošová
p. poslanec Ľuboš,~Jř~7

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

