Uznesenie
zo zasadnutia obecnej rady v Lozorne
zo dňa 15.10.2019

K bodu 8
Informácia o stavbe v lokalite Zvernica
Obecná rada v Lozorne
a) prerokovala a bene na vedomie informáciu starostu obce Lozorno o obsahu a stave
povolení vydaných predchádzajúcim vedením obce Lozorno vo veci povol‘ovania
stavebných objektov a stavieb v areáli Zvernica pre spoločnost‘ Moritz s. r. o.
b) s poľutovaním a rozhorčením konštatuje, že v CHKO a CHVU Malé Karpaty v lokalite,
ktorá je pre Lozorno nielen zárukou ekologickej stability, ale aj neocenitel‘ná a
nenahraditel‘ná z pohl‘adu súčasného charakteru našej obce, jej histórie ajej budúcnosti,
má podl‘a rozhodnutí bývalého starostu obce a tunajšieho stavebného úradu z minulosti
vyrást‘ obytná zóna bez akýchkol‘vek riadnych a primeraných infraštrukturálnych väzieb
na obec
c) oceňuje a podporuje všetky teraz prebiehajúce I chystané občianske aktivity Lozorňanov,
ktoré smerujú k prehodnoteniu terajšieho stavu a vydaných povolení a vo vzťahu k nim
potvrdzuje, že obec Lozorno už nebude žiadnym spósobom podporovat‘ zámer investora,
ktorý považuje za škodlivý a nevhodný a pripája sa k nim
d) vyzýva všetky príslušné štátne orgány, úrady a inštitúcie aby v rámci svojich
kompetencií teraz už konali tak, aby nedošlo k nezvratným a neohodnotitel‘ným škodám na
prírode, životnom prostredí a aby územ je CHKO a CHVU Malé Karpaty na území obce
Lozorno boll riadne ochránené pred týmto i podobnými zámermi
e) vyjadruje jednoznačnú podporu starostovi obce v snahe zvrátit‘ negatívne dósledky
jestvujúceho stavu vo veci vydaných povolení a~ rozhodnutí a odporúča mu využit‘ všetky
možné a právne dostupné prostriedky pre dosiahnutie nápravy a nastolenie zákonného
stavu a deklaruje pripravenost‘ svoju i obecného zastupitel‘stva urobit‘ a podporit‘ všetko
potrebné pre nápravu
J) odporúča starostovi obce, aby vytvoril všetky podmienky poskytujúce garancie, že sa v
budúcnosti takýto stav a takýto prístup už nebudú opakovat~ že územný plán obce, platné
právne predpisy a obecné normy, ale aj uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
budú bezpodmienečne rešpektované a dodržiavané
g) žiada starostu obce, aby bezodkladne vstúpil do rokovaní so spoločnost‘ou Moritz s.r.o. s
cieľom dosiahnut‘ prehodnotenie a zrušenie jej investičného zámeru a aby do programu
najbližšieho zasadnutia obecného zastupitel‘stva zaradil rozpravu kpredmetnému zámeru,
h) ukladá Obecnému úradu v Lozorne, aby toto uznesenie riadne zverejnil a zabezpečil jeho
vykonanie
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