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Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 23.04.2019 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní :
ospravedlnený:
neospravedlnený:
prizvaná:

8 poslancov OZ (dľa listiny prítomných)
I Adriana Jánošová, poslankyňa OZ
O

Silvia Sadloňová, Obecný úrad Lozorno
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
Dňa 23.04.2019 o 17,00 hod. na mieste samom starosta obce Lozorno pán Mgr. Ľuboš Tvrdoň
privítal prítomných a po vykonanej prezentácii poslancov obecného zastupiteľstva skonštatoval
o 17,15 hod. ‚ že zasadnutia OZ sa zúčastňuje 8 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 zastupiteľstvo spósobilé rokovat‘ a uznášat‘ sa. Starosta
obce Lozorno na základe zistených skutočností otvoru zasadnutie Obecného zastupitel‘stva
obce Lozorno.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, tak ako bob toto
ním zvolané dňa 18.04.20 19 (v rovnaký deň bol program rokovania zverejnený na úradnej
tabuli aj webe Obce Lozorno), a to nasledovne:
I. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Vol‘ba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora
a zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Urovnanie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava Ill pod spis. zn.
7Cpr 21 2017 proti Obci Lozorno
5. Začatie konania podľa čl.9. ods. 1. ústavného zákona č. 357 2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkeií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov pre porušenie povinnosti podľa čI. 7. ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
6. Interpelácie poslancov
7. Ukončenie zasadnutia
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo : 8 poslancov 01
„ZA“
8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“
0
Starosta obce konštatoval že uznesenie bob prijaté a program rokovania schválený a 01
bude d‘alej rokovať podl‘a schváleného programu.
-

-

-

K bodu Č. 2
VoI‘ba Členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora

a

zapisovatel‘a
Starosta obce navrhol zvouť členov návrhovej komisie takto
p. poslanec Peter Mihálik
p. poslanec
Ľuboš Peschl
p. poslanec
Ľubomír Jochim
Starosta obce navrhol zvouť overovateľov zápisnice takto
p. poslankyňa Jana Trnková
p. poslanec Ladislav Krechňák
Starosta obce určil skrutárora a zapisovateľa takto
Skutátor
p.poslanec
Zapisovateľka

Slavomír Beleš
Silvia Sadloňová

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúee návrhy.
Na návrh starostu obce bob vykonané hiasovanie o nasledovuom návrhu uznesenia:
Uznesenie Č. 30/2019
Obecné zaslupitel‘stvo v Lozorne volí členov návrhovej komisie takto
p. poslanec Peter Mihálik
p. poslanec JJuboš Peschl
p. poslanec Ľubomír Jochim
Obecné zastup/te ľstvo v Lozorne volí overovateľov zápisnice takto
p. poslankyňa Jana Trnková
p. poslanec Ladislav Krechňák
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne ber/e na vedomie určen/e skrutárora a zapisovateľa starostom
obce
Skutátor
p.poslanec Slavomír Beleš
Zapisovateľka
Silv/a Sadloňová
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslaneov OZ
„ZA“
8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý. Pracovné orgány OZ sa ujali
svojich funkcií.
-

-

K bodu Č. 3
Kontrola správnosti a pinenia prijatých uznesení
Návrh uviedol predkladatel‘

—

starosta Obce Lozorno.
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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 uznesenie Č. 10/2019, 11/2019, 23/20 19
a 24/20 19. Ostatně uznesenia sú splnené.
Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 31/2019
Obecné zastup iteľstvo v Lozorne berle na vedornie starostom obce predloženú správu o
kontrole správnosti aplneniapr~atých uznesení bez výhrad.

Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu Č. 4
Urovnanie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava III pod spis. zn.
7Cpr/21/2017 proti Obci Lozorno
Návrh uviedol predkladatel‘ starosta Obce Lozorno a Ladislav Krechňák, poslanec OZ,
predseda komisie legislatívnej, organizačno-správnej a na ochranu verejného poriadku.
Obec Lozorno je aktuálne žalovanou stranou v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
III, sp. zn. 7Cpr/21/2017 vo veci žalobkyne Vlasta Hubková, nar.
bytom
vo veci žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a
vyplatenia príslušných mzdových nárokov s príslušenstvom.
Starosta obce Lozorno vykonal všetky kroky a úkony smerujúce k identifikácii možností
urovnania prebiehajúceho sporu mimosúdne a k ukončeniu súdneho sporu a minimalizácii škód
na majetku obce Lozorno.
Obci Lozorno bob doručené predvolanie na pojednávanie vo veci samej vytýčené na
30.04.2019. Bezprostredne Po tom Obec Lozorno poverila právnym zastupovaním advokáta s
platnou advokátskou licenciou, pričom pre toto právne zastúpenie s cieľom a účelom
hospodárnosti pri nakladaní s verejným zdrojmi vyrokovabo vedenie obe zodpovedajúce
podmienky
tarifhú odmenu vo výške zodpovedajúcej právnemu predpisu
vyhláške o
odmenách advokátov bez nárokov na inú zmluvnú abebo obdobnú odmenu. Zmluva boba
zverejnená dňa 08.04.2019.
Po prevzatí veci spracoval právny zástupca obce Lozorno právnu analýzu, ktorej príslušné časti
boli predložené posbancom OZ.
Vedenie obce po obdržaní predvobania na pojednávania ďalej intenzívne komunikovalo so
žabobkyňou ajej právnym zástupcom. Po opakovaných rokovaniach predložil právny zástupca
žabobkyne dňa 28.03.2019 konečný návrh na urovnanie s požadovanou náhradou
zodpovedajúcou 17 priemerným platom. Následne sa pri rokovaní o tomto návrhu podaribo
vyrokovat‘ ďalšie zníženie nárokov žabobkyne a to ich znížením o tn priemerné platy. Zároveň
vedenie obce z dóvodov rozpočtovej opatrnosti a v snahe ochrániť hospodárenie obce a
plnenie je funkcií dosiahbo predbežnú dohodu na základe ktorej sa nároky budú uspokoj ovaf v
4 rovnomerných spbátkach a dlh obce sa tak bude umorovat‘ postupne. Takýto spůsob
uspokojenia nárokov žalobkyne bude mať menej negatívny vplyv na rozpočtové hospodárenie
obce Lozorno, pričom sa podaribo dohodnúť, že napriek tomu nebudú už tieto umorovacie
splátky navyšované o úrok alebo platbu obdobného charakteru.
—

‚

‚

—

—

—
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Podmienkou urovnania je ospravedinenie sa žalobkyni, ktoré však predkladatelia chápu ako
prejav slušnosti a korektnosti, keďže majú za nesporné a nepochybné, že bývalé vedenie obce
Lozorno v danej veci nepostupovalo zákomiým spösobom a svojím prístupom nepochybne
okrem toho, že poškodilo Obec Lozorno ajej kredit závažným spösobom poškodilo pani Vlastu
Húbkovú a spósobilo jej významnú ujmu na jej právach a právom chránených záujmoch.
Predkladatelia takýto pristup a postup bývalého starostu obce sami odsudzujú. Preto sa
navrhuje schváliť a zverejniť ospravedlnenie v tomto znení: „Obecné zastupiteFstvo v Lozorne
spolu so Starostom obce Lozorno vyjadrujú týmto v mene Obce Lozorno poľutovanie nad
spósobom, úkonmi, vyjadreniami
a skutočnosťami, ktoré sprevádzali ukončenic
pracovnoprávneho vzťahu Obce Lozorno s obyvateľkou obce Lozorno a dlhoročnou
pracovníčkou tunajšieho obecného úradu pani Vlastou Hubkovou zo strany predchádzajúceho
starostu obce Lozorno pána Ľubomíra Húbeka. Sme presvedčení, že konanie bývalého starostu
obce vážne poškodilo nielen pani Vlastu Hubkovú, ale aj našu obec. Vyjadrujeme našu
spoločnú vöľu prebiehajúci súdny spor, v ktorom je Obec Lozorno v postavení strany
žalovanej, ukončiť čo najrýchlejšie zmierom a dohodou a odvrátiť tak tiež hroziace vysoké
škody, pričom vyjadrujeme svoje poďakovanie pani Vlastc Hubkovej za jej ústretovosť v
rokovaniach. Je nám ľúto, že za zvolený postup musíme teraz niesť zodpovednosť my i všetci
obyvatelia našej obce. Tento prípad považujeme za smutnú ukážku zlyhania bývalého
vedenia obce Lozorno, jej starostu a jej obecného zastupiteľstva v ich základnej úlohe
zabezpečiť dodržiavanie práva, garantovat‘ spravodlivosf a pristupovat‘ ku každému
zamestnancovi obce Lozorno a ku každému jej obyvateřovi s úctou a rešpektom. Pani Vlaste
Hubkovej sa týmto v mene Obce Lozorno s plnou vážnosťou ospravedlňujeme a zároveň
vyjadrujeme svoj záväzok konať aj v budúcnosti tak, aby sa podobné prípady už
nezopakovali.“
Vzhľadom na výšku plnenia ako aj na súvisiace podmienky urovnania predkladajú
predkladatelia predmetné urovnanie na schválenie obecnému zastupitel‘stvu ako významnú
otázku života obce Lozorno, ale aj ako úkon s príslušným dopadom na majetok a rozpočet
obce.
K bodu sa do rozpravy prihlásili: p. poslanec Ľubomír Jochim, p. poslanec Miroslav
Drahoš p. poslanec Ladislav Krcchňák, pričom jej účastníci návrh podporili.
P. poslanec Ladislav Krechňák, ktorý predniesol procedurálny návrh hlasovať podl‘a
mien.
Rolo vykonané hlasovanie o procedurálnom návrhu hlasovať podl‘a mien:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
-8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
..

-

K návrhu uznesenia
pozmeňujúci návrh.

predloženému návrhovou

komisiou nebol prednesený žiaden

Rolo vykonané hlasovanie podl‘a mien o nasledovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 32/20 19
Obecné zastupitel‘s/vo v Lozorne
a) schvaľuje znenie spoločného vyhlásenia so starostom obce Lozorno v znení :
„Obecné zastupiteľstvo v Lozorne spolu so Starostom obce Lozorno vyjadrujú týmto v
mene Obce Lozorno pol‘utovanie nad spósobotn, úkonmi, vyjadreniami a skutočnost‘ami,
ktoré sprevádzali ukončenie pracovnoprávneho vzt~hu Obce Lozorno s obyvateľkou
obce Lozorno a dlhoročnou pracovníčkou tunajšieho obecného úradu paní Vlastou
Hubkovou zo strany predchádzajúceho starostu obce Lozorno pána Ľubomíra Húbeka.
Sine presvedčení, že konanie bývalého starostu obce vážne poškodilo nielen paní Vlastu
4

Hubkovú, ale aj našu obec. Vyjadrujeme našu spoločnú vóľu prebiehajúci súdny spor,
v ktorom je Obec Lozorno v postavení strany žalovanej, ukončíť čo najrýchlejšie
zmierom a dohodou a odvrátíť tak ‚lež hroziace vysoké škody, pričom vyjadrujeme
svoje pod‘alco van/e paní Viaste Hubkovej za jej ústrelo vosí‘ v rolcovaniach. Je nám l~to,
že za zvolený postup musíme teraz n/esť zodpovednost‘ my i všetci obyvatel/a našej
obce. Tento prípad považujeme za smutnú ukážku zlyhania bývalého veden/a obce
Lozorno, jej starostu a jej obecného zastup/te l‘slva v ich základnej úlohe zabezpeč/ť
dodržiavanie práva, garantovat‘ spravodlivost‘ a pr/stupovat‘ ku každému zamestnancovi
obce Lozorno a ku každému jej obyvatel‘ovi s úctou a rešpektom. Pani Viaste Hubkovej
sa lýnito v mene Obce Lozorno s plnou vážnost‘ou ospravedlňujeme a zároveň
vyjadrujeme svoj závúzok konat‘ aj v budúcnosti tak, aby sa podobné prípady už
nezopakovali.“
b) poveruje starostu obce toto spoločné vyhlásenie a ospravedinenle riadne zverejnit~
c) schvaľuje predložený návrh dohody o urovnaní vo ved sporu vedenom proti Obcí
Lozorno ako žalovanej na Okresnoni súde Bratislava III pod spis. zn. 7Cprĺ2Jĺ2O] 7 a
ž/ada starostu obce túto dohodu v mene obec Lozorno uzavriet‘ a zabezpečí“jej riadne
splnenie.
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
„ZA“
8 (podl‘a mien : S. Beleš, M. Drahoš, I. Hájniková, Ľ. Jochim,
L. Krechňák, P. Mihálik, Ľ. Peschl, J. Trnková)
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý a v mene Obce Lozorno sa pani
Viaste Hubkovej aj osobne ospravedlnil.
K bodu č. 5
Zaěatie konania podl‘a čl.9. ods. 1. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskoršícb predpisov pre porušenie povinnosti podl‘a čI. 7. ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Návrh uviedol predkladatel‘- pán poslanec OZ Slavomír Beleš, predseda komisie na
ochranu verejného záujmu.
Podľa či. 7 ods. 1. ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov verejný
funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej
výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v
ktorom uvedie skutočnosti predpísané zákonom.
Podľa čI. 3 ods. 1. ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je pre
účely či. 7 a na účely konania ak sa porušili povinnosti podl‘a Čl. 7 osoba, ktorá vykonávala
verejnú funkeiu považovaná za verejného funkcionára aj v období jedného roka odo dňa
skončenia výkonu verejnej funkcie.
Bývalý starosta obce Lozorno pán Ľubomír Húbek tak až do 05.12.2019 je verejným
f~.inkcionárom v zmysle citovaného zákona a mal teda riadne splníť povinnosť predložiť
oznámenie o svojich majetkových pomeroch v zmysle citovaného zákona, avšak túto svoju
povinnosf zrejme nesplnil a porušil tak svoju povinnosť ustanovenú v Čl. 7 ods. 1. ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ocbrane 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 podľa Čl. ‘7 ods. 1. ústavného zákona Č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Toto oznámenie
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pred~ožil až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty a to dňa 10.04.2019 a teda tým zrejme
porušil príslušné citované ustanovenie ústavného zákona.
Uvedenú záležitosť prerokovata komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí
konanom dňa 10.04.2019.
V zmysle Čl. 9 ods. 1. písm. b) citovaného ústavného zákona konanie vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v pripade verejného funkcionára starostu obce vedie
obecné zastupiteľstvo.
V zmysle Čl. 9 ods. 2. písm. a) citovaného ústavného zákona obecné zastupiteľstvo začne
konanie z vlastnej iniciativy vždy vtedy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný
funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosf alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným
zákonom.
V zmysle čI. 9 ods. 3. citovaného ústavného zákona v tomto pripade je konanie začaté dňom,
keď sa urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa konanie vedie. V
zmysle Čl. 9 ods. 4. citovaného ústavného zákona konajúci orgán umožni verejnému
fbnkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril a ak je to potrebné vykoná
d‘alšie dokazovanie.
V zmysle čI. 9 ods. 5. citovaného ústavného zákona orgán vo veci rozhodne do 60 dní odo dňa
začatia konania.
—

Prebehia rozprava, do ktorej sa prihlásil p. poslanec Ladislav Krechňák.
K návrhu uznesenia
pozmeňujúci návrh.

prcdloženéinu návrhovou

komisiou nebol prednesený žiaden

Bob vykonané hiasovanie o nasbedovnom návrhu uznesenia:
Uznesenie Č. 33/20 19
Obecné zastup iteľstvo v Lozorne
a) berle na vedomie informáciu pána poslanca Slavomíra Beleša, predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu o stave podaní oznámenL funkciL činností a majetkových pomerov
v zmysle osobitného predpisu,
b) zaČína konanie voči pánovi Ľubomírovi Húbekovi, nar.
trvale
vykonávajúcemufunkciu starostu obce Lozorno v roku 2018 v čase od
01.01.2018 do 05.12.2018v zmysle Čl. 9. ústavného zákona č.357,‘2004 Z.z. v znení neskorších
predpisovpre porušenie povinnosti podľa ČL 7. ods.]. ústavného zákona č.357720004 Z.z. v
znení neskorších predpisov a o uložení pokuty podl‘a ČL 10. ods. 9 písm. a) ústavného zákona
Č. 357720004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
c) žiada Obecný úrad Lozorno a starostu obce, aby zabezpečili doručenie výpisu z tohto
uznesenia spolu s výzvou na vyjadrenie sa k veci písomne v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia alebo ústne na nasledujúcom zasadnutí 01
d) žiada starostu obce Lozorno, aby Po uplynutí lehoty na písomné vyjadrenie zvolal
zasadnulie obecného zastupitel‘stva s bodom programu,, Rozhodnutie o porušení povinnosti
podl‘a ČL 7. ods.]. ústavného zákona č.357720004 Z.z. v znení neskoršíchpredpisov.
‚

‚

Výslcdok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: S poslancov OZ
8
„PROTI“
0
„ZDRZAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatovab, že návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu č. 6
Interpelácie poslancov
Interpelácie na starostu obce na zasadnutí Obecného zastupitcl‘stva dňa 03.04.2019
vzniesli:
. p. poslankyňa Ing. Jana Trnková
vo veci priblíženia železničnej dopravy obyvateľom
Lozorna; na túto interpeláeiu starosta obce odpovedal na mieste
. p. poslanec Miroslav Drahoš
vo veci reálnych a zdokumentovaných vád, nedorobkov
a reklamačných závad stavby rozšírenia vodojemu prevzatej bývalým starostom obce
ako stavby bez závad; na túto interpeláciu starosta obce odpovedal na mieste
. p. poslanec Slavomír Beleš
vo veci realizácie a neustáleho pokračovania užívania
nelegálnych stavieb v areáli Penziónu pri Mlyne a zabezpečovania verejného poriadku
a nočného kl‘udu v lokalite počas tam konaných svadieb a osláv v nočných hodinách;
Starosta obce informoval, že lustráciou spisov boli vyhl‘adané dokumenty spojené
so sťažnosťami spomínanými v interpelácii, ktoré nie sú k dnešnému dňu
skutočnej vybavené a v ich vybavovaní sa tak bude urýchlene musieť pokračovať,
prečo už vytvoril príslušné podmienky. S ohl‘adom na kapacitné možnosti
Stavebného úradu momentálne prebieha tiež overovanie stavu vybavenia spisov
a konaní na SU samotnom, prípadne identifikácia prekážok v konaní, ak také sú;
V 03/20 19 bol na mieste samom realizovaný štátny stavebný dohl‘ad, v 05/2019
budú realizované procesné úkony v začatom priestupkovom konaní; Stavebný
úrad v súčasnosti koná a postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku s ohl‘adom na kapacitné možnosti
Stavebného úradu. O výsledku starosta obce podá informáciu na nasledujúcom
zasadnutí obecného zastupitel‘stva.
. p. poslanec Peter Mihálik
vo veci realizovaných terénnych úprav a stavebných prác
v lokalite Kasáme / Breziny;
Starosta obce informoval, že dňa 09.04.2019 bol na mieste samotnom vykonaný
štátny stavebný dozor, ktorého sa zúčastnili aj p. poslanci 13. Jochim, L.
Hájniková, P. Mihálik, L. Krechňák; Otázky boli zodpovedané zaslauím zápisu zo
štátneho stavebného dozoru vrátane príloh e-mailom dňa 10.04.2019;
Nezodpovedaná ostala vec výrubu stromov, spoloěnosť PD BA 03 bola požiadaná
o podanie vysvetlenia, o výsledku bude informovať starosta obce na nasledujúcom
zasadnutí obecného zastupitel‘stva. Zistenia ohl‘adom realizovaného deponovania
výkopovej Zeminy boli odstúpené príslušnému orgánu, ked‘že obec Lozorno nemá
kompetenciu vo veci d‘alej konat‘.
. p. poslanec Ladislav Krecbňák vo veci aktuálneho stavu stavebného úradu, riešenia
agendy nelegálnych stavieb v obci Lozorno a postoja starostu obce Lozorno k nim.
Starosta obce informoval, že vzhl‘adom na krátkosť času od posledného
zastupitel‘stva, zodpovie túto interpeláciu na nasledujúcom zasadnuti obecného
zastupitel‘stva. Poslanec Ladislav Krechňák takýto postup nenamietal.
-

-

—

—

V súlade s rokovacím poriadkom sa k danému bodu neprijíma žiadne uznesenie.

K bodu č. 7
Ukončenie zasadnutia
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončilo 18.10 hod.
Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na web stránke
obce spolu s touto zápisnicou.
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Zapísala:
Silvia Sadloňová
Overovatelia zápisnice svojim podp,}som potvrdzujú jej správnosť:
p. postankyňa Jana Trnková
p. poslanec Ladislav Krechňák
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Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

