Starosta obce Lozorno
v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov

Vás pozýva
na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 27.6.2018 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu

Program :

1. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie II. zmeny rozpočtu obce Lozorno na r. 2018 v zmysle §14 ods. 2, pís. a, b,c
zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4. Schválenie čerpania rezervného fondu vo výške 100.000,-Eur na kapitálové výdavky obce
Lozorno, podľa zákona č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok r.2018
6. Schválenie počtu volebných obvodov v zmysle § 9, odst. 3 zákona č. 346/1990Zb, O voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie 2018 –
2022.
7. Schválenie počtu poslancov OZ v zmysle §11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné obdobie 2018 – 2022
8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu v zmysle §11 odst. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nové volebné
obdobie 2018 – 2022
9. Plnenie rozpočtu obce Lozorno k 31.5.2018
10. Schválenie návrhu VZN č. 2/2018 O určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce
Lozorno.
11. Schválenie žiadosti p.Emílie Orechovskej bytom Vendelínska 105/29, Lozorno o odkúpenie
časti obecného pozemku p. č. 673/1 vo výmere 25m2 (diel č.1 podľa GP č. 59/2006), za
účelom majetko právneho vysporiadania v zmysle § 9a) ods.8 písm. b) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedený pozemok je pod stavbou RD s.č.
105 vo vlastníctve žiadateľky.
12.Odvolanie p. Vladislava Kailynga, bytom Lesná 412/8 Lozorno vo veci odkúpenia pozemku
p.č. 9302/4 vo výlučnom vlastníctve obce Lozorno, na základe vyjadrenia Stavebnej komisie
zo dňa 7.2.2018 a žiadosť o prejednanie možnosti odpredaja
13. Žiadosť Štefana Lidu a manž. Milady Lidovej, Ing. Záhumenská 1080 Lozorno
o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok parc.č. 1256/4 o výmere
12m2 , odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 1256 – príjazdová cesta Záhumenice
z dôvodu kolaudácie jestvujúcej stavby garáže

14.Žiadosť Emila Mikuláša, bytom Trenčianska 7, 851 01 Bratislava o odpredaj obecného
pozemku parc. „C“KN č. 421/2-záhrady, odčlenená podľa GP č. 54-22/2017 ako diel 1
o výmere 222m2 z pôvodného pozemku parc. „E“č. 672/21 v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa znaleckého
posudku č. 46/2018 zo dňa 24.05.2018 v cene 48EUR/m2 s tým, že kupujúci sa zaväzuje
k obnove pôvodného dažďového zvodu v rozsahu daného pozemku.
15.Prerokovanie a zhodnotenie výsledkov práce starostu za obdobie marec 2015 až jún 2018 prerokovanie platových podmienok starostu obce.

16. Rôzne
-

Info o stave opravy hrádze (ľavá strana) VN Lozorno II (priehrada).
Správa o vykonanej kontrole MŠ Lozorno HK obce.
Správa o vykonanej kontrole ZŠ Lozorno HK obce.
Prehľad výdavkov nad 200EUR za 4/2018 a 5/2018.

17. Diskusia.
18. Záver
Ľubomír Húbek
starosta obce
V Lozorne, dňa 5.6.2018

