Zápis
zo 4. zasadnutia Obecného zastupite stva v Lozorne,
konaného d a 17.03.2011 v Centre kultúry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
7
ospravedlnení : 2 / Ing. Gombita L., Ing. Oravcová M./
prizvaný:
Michálek Milan – kontrolór

Program :
Otvorenie OZ a ur enie overovate ov zápisnice a zapisovate a.
Kontrola prijatých uznesení.
Zrušenie Obecnej rady.
Výberové konanie na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ.
Podpora ob ianskych aktivít v obci.
Dopracovanie pôvodného projektu „Pred ženie Železni nej ulice Lozorno“ a
následné vytvorenie nového zjednoteného projektu „Južný obchvat obce Lozorno“.
7. Doplnenie komisií OcÚ novými lenmi.
8. Riešenie žiadosti p. Malovcovej A.
9. Zriadenie passportu dopravného zna enia v obci Lozorno (Passportizácia).
10. Zmena VZN . 1/2009 o poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade
v Lozorne, zo d a 29.1.2009.
11. Žiados p. Alojza Saba a manž. Evy Sabovej, bytom Dlhá 820/25 Lozorno o
odpredaj asti pozemku parc. registra „E“KN . 8873/3, diel . 4- 28m2 a diel . 521m2 pod a GP . 8/2011.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Záver.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno
a oboznámil prítomných s programom rokovania.
ZA : 7 (všetci)
Za overovate ov zápisnice ur il :
Bc. Andrej Kavický
Adriana Jánošová
Zapisovate : Poláková Ivana
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ubomír Húbek

K bodu 2.
Kontrola uznesení :
Uznesenie . 18/2010- trvá.
Uznesenie . 32/2010-trvá.
OZ v Lozorne ukladá konate ke LOZORNO spol. s r.o. p. Hájnikovej a hl. kontrolórovi obce
pripravi limit objemu komunálneho odpadu ukladaného na zberný dvor Lozorno bez
poplatku.
„ZA“-7
Uznesenie . 95/2010-trvá.
„ZA“-7
Uznesenie . 97/2010- ruší. V uvedenej záležitosti bude vydané nové uznesenie.
„ZA“-7
Uznesenie . 6/2011 – trvá. Termín : 06/2011
„ZA“-7
Uznesenie . 10/2011- trvá.
„ZA“-7
Uznesenie . 12/2011-splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 13/2011 – splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 14/2011 – splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 15/2011 – splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 16/2011 – trvá. H ada piateho lena OP.
„ZA“-7
Uznesenie . 17/2011 – splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 18/2011 – splnené.
„ZA“-7
Uznesenie . 19/2011 – trvá.
„ZA“-7
Uznesenie . 20/2011 – trvá.
„ZA“-7
Uznesenie . 21/2011 – trvá. Bude predmetom rokovania v 04/2011.
„ZA“-7
Uznesenie . 22/2011 – splnené.
„ZA“-7
K bodu 3
Odvolanie Obecnej rady.
Uznesenie . 23/2011
OZ v Lozorne odvoláva v zmysle § 14, ods. 1, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Obecnú radu.
Hlasovanie : „ZA“-7
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K bodu 4
Výberové konanie na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ.
Uznesenie . 24/2011
OZ v Lozorne OZ v Lozorne ukladá starostovi obce, vykona prieskum trhu za ú elom
výberu realizátora opravy sociálnych zariadení pre deti v areáli MŠ. Obec osloví uchádza ov
prostredníctvom web stránky obce a na výveske OÚ.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 5
Podpora ob ianskych aktivít v obci Lozorno.
Uznesenie . 25/2011
OZ v Lozorne poveruje predsedu kultúrnej komisie Mgr. D. Rušinovú prípravou návrhu
VZN, ktoré presne upraví podmienky podpory ob ianskych aktivít v obci Lozorno do
05/2011.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 6
Dopracovanie pôvodného projektu „Pred ženie Železni nej ulice Lozorno“ a
následné vytvorenie nového zjednoteného projektu „Južný obchvat obce Lozorno“.
Uznesenie . 26/2011
OZ v Lozorne ukladá stavebnej komisii a starostovi obce zabezpe i ucelený projekt na
„Južný obchvat obce Lozorno“.
Termín : 06/2011
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 7
Doplnenie komisii OZ novými lenmi .
Uznesenie . 27/2011
OZ v Lozorne týmto volí lenov jednotlivých komisii OZ nasledovne :
Komisia: Verejného poriadku, bezpe nosti, rómskych otázok a riešenie
konfliktných situácií
Doplnení lenovia komisie: Mário Pyšný, Želipská Viera
Komisia: Výstavby, dopravy a životného prostredia
Doplnení lenovia komisie: Ing. Arch. Drahoš Miroslav, Ing. Beleš Marián, Ing.
Trutzová Júlia, Hubková Vlasta
Komisia: Školská a sociálno - zdravotná
Doplnení lenovia komisie: Hájniková Lucia, Kovarovi ová Mária
Komisia: Finan no - ekonomická
Doplnení lenovia komisie: Ing. Robert Valent, Kovarovi ová Mária
Komisia: Športová
Doplnení lenovia komisie: Libor Havel, Milan Stanislav
Komisia: Kultúrna
Doplnení lenovia komisie: Milan Havel, Zlatica Škopeková, Mgr. Hurajová
Hlasovanie : „ZA“-7
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K bodu 8
Riešenie žiadosti p. Malovcovej Antónie.
Uznesenie . 28/2011
OZ v Lozorne : odro uje uvedený bod programu na alšie rokovanie z dôvodu nutnosti
oboznámenia sa so spisovým materiálom a prípravy stanoviska obce v 05/2011.
Termín : 05/2011
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 9
Zriadenie passportu dopravného zna enia v obci Lozorno. (Passportizácia
Uznesenie . 29/2011
OZ v Lozorne súhlasí sozriadením
dopravného zna enia obce Lozorno
 Passportu

v digitálnej forme v cene 3000
– Sk, spol. s r.o.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 10
Zmena VZN . 1/2009 o poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade v Lozorne,
zo d a 29.1.2009
Uznesenie . 30/2011
OZ v Lozorne schva uje VZN . 2/2011, ktoré mení VZN . 1/2009 o poplatkoch
za úkony vykonané na obecnom úrade v Lozorne, v zmysle zák. 369/1990 v znení
neskorších zmien a doplnkov a pod a zák. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a upravený pod a zák. . 465/2008 Z.z. lánok 2 - sadzobník
poplatkov nasledovne:
Povolenie pod a položky 82 zákona o správnych poplatkoch :
•

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii
Rozkopávka MK , pretla enie MK so zarezaním povrchu telesa MK,
rozkopávka chodníka, rozkopávka spevnenej plochy prícestného pozemku
- 99,50 eur
• Rozkopávka prícestného pozemku mimo cestného telesa, rozkopávka verejného
priestranstva bez spevnenej plochy
-16,50 eur
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 11
Žiados p. Alojza Saba a manž. Evy Sabovej, bytom Dlhá 820/25 Lozorno o odpredaj
asti pozemku parc. registra „E“KN . 8873/3, diel . 4- 28m2 a diel . 5- 21m2 pod a
GP . 8/2011.
Uznesenie . 31/2011
OZ v Lozorne schva uje na základe žiadosti Alojza Saba a manž. Evy, bytom Lozorno
.820, odpredaj obecného pozemku parc. registra „E“KN . 8873/3, diel .4- 28m2 a diel . 521m2 pod a GP . 8/2011 za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,- EUR /slovom jedno euro/
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s tým, že poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnute ností si hradia
žiadatelia.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 12
Rôzne
12.1
Informácia hl. kontrolóra obce o stave finan ných prostriedkov na ú te obce Lozorno
a LOZORNO spol. s.r.o.
Celkový stav ú tu k 17.03.2011 – 181 844, 86 eur (obec Lozorno)
Celkový stav ú tu k 17.3.2011 – 17 935,07 eur (LOZORNO spol. s r.o.)
12.2
Starosta obce oboznámil s listom p. Havla Milana oh adom auditu LOZORNO s.r.o. a dal
priestor na jeho pripomienkovanie v diskusii.
12.3
Starosta obce informoval, že do 18.3.2011 bude odovzdaný Ing. Trnkovej komplet. materiál
v zmysle jej žiadosti o slobodnom prístupe k informáciam.
12.4
Starosta informoval o ponukách na nutné opravy miestnych komunikácii po zimnom
období v obci Lozorno. Starosta zabezpe il na vykonanie opráv – Technické služby
Stupava za cenu 2300 eur. Práce budú vykonané v mesiaci marec 2011 do polovice
apríla 2011.
12.5
Informácia starostu o zlom technickom stave el. rozvádza a v OV. Hydrotech a.s.,
dodávate technológie upozornil, že opravu treba bezpodmiene ne realizova . V prípade
úspešnosti žiadosti o NFP z MŽP, bude tento uhradený zo získaných prostriedkov
v rámci projektu. V prípade neúspešnosti žiadosti o NFP, bude rekonštrukcia hlavného
el. rozvádza a hradená z vlastných zdrojov (cca 20 000 žnos ou splátkového
kalendára s fa HYDROTECH:

K bodu 13
Diskusia
- p. Rušinová D. – informovala o jej predchádzajúcom pôsobení ako riadite ky CK
Lozorno, vyzýva ob anov, aby sa viac zapájali do diania v obci, upozornila na
problémy v ŠK Lozorno a žiada starostu, aby zaradil do alšieho rokovania OZ bod,
týkajúci sa odvolania dozornej rady LOZORNO spol. s r.o.
- p. Dvoran A. – informoval o vzdaní sa p. Ráca L. z funkcie preds. ŠK Lozorno a do
funkcie vymenovali za predsedu p. Milana Stanislava.
- Mgr. Vl ek J. – informoval o tom, že rokovanie OZ vedie starosta a návrhy programu
rokovania na OZ sa predkladajú na za iatku rokovania OZ.
- p.Stanislav M. – CK by malo zarába , lebo je pod správou LOZORNO s.r.o., ktorej
úlohou je vytvára zisk. ŠK nespravuje LOZORNO spol. s r.o. a nevytvára stratu obci
ani LOZORNO spol. s.r.o. Nie je spokojný so sú asným stavom ŠK Lozorno,
informoval, že p. Rác sa funkcie vzdal ne akane a preto bolo potrebné vymenova do
funkcie nového predsedu ŠK Lozorno. Bude zvolané valné zhromaždenie.
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-

-

-

-

-

p. Laifr P. – obecné nehnute nosti (CK a ŠK) majú slúži ob anom, pre kultúrne
a športové využitie, treba kultúru a šport dotova , navrhuje sledova ú as na akciách,
zisk...
p. Michálek M. – hl. kontrolór obce podal vysvetlenie, že budova CK je v správe
LOZORNO spol. s r.o., kultúrne aktivity, ktoré konajú v CK usporadúva obec
Lozorno. Náklady aj výnosy plynú obci. Príjmy by mali pokry náklady na prevádzku
CK Lozorno. Netreba extrémne dvíha nájomné, je potrebné dôsledne rozlíši , i sa
priestor prenajíma na komer né aktivity alebo napr. pre dôchodcov.
p.Rušinová D. – podala informáciu k aktivitám v CK, ktoré boli nap ané dvomi
spôsobmi, zamestnancami obce a komer nými aktivitami. Ak sa dvihne nájom napr.
Umeleckej škole rovnako ako firmám na komer né aktivity, v tom prípade ZUŠ odíde.
Ing.Trnková - ZUŠ je nezisková organizácia, ktorá má fin. prostriedky zo štátneho
rozpo tu, peniaze, ktoré získa, pokryjú len režijné náklady (platy u ite ov, pomôcky
at .) ZUŠ platí nájomné. o sa týka auditu LOZORNO spol. s r.o. – súhlasí s p.
Havlom. Analýza sa robila za jeden a pol ro ného fungovania uvedenej spolo nosti.
Úlohou kontrolóra je kontrolova , preto mal analýzu robi kontrolór obce, ktorý dostal
odmenu pri odchode z funkcie.
P. Pacera P. – analýza LOZORNO spol. s r.o. z auditu je zverejnená na webe obce a je
prístupná pre všetkých.

K bodu 14.
Starosta obce ubomír Húbek po akoval prítomným za ú as a rokovanie Obecného
zastupite stva v Lozorne o 22,15 hod. ukon il.

Overovatelia : Bc. Kavický Andrej
Jánošová Adriana

ubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : Poláková I.
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