Zápis
z 5. zasadnutia Obecného zastupite stva v Lozorne,
konaného d a 20.04.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
7
ospravedlnení : 1- ospr.(A.Jánošová)
prizvaný:
Michálek Milan – kontrolór

Program :
1. Otvorenie OZ a ur enie overovate ov zápisnice a zapisovate a.
2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej Dany v zmysle §25, odst.1,
písm.c, zákona .369/1990Z.z. o obecnom zriadení.
3. Zloženie s ubu poslanca Mgr. Milana Stanislava po uvo nenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej D.
4. Kontrola prijatých uznesení.
5. Zmena predsedu Kultúrnej komisie pri OZ Lozorno.
6. Schválenie nového štatútu obce Lozorno.
7. Schválenie nového štatútu Centra kultúry a vzdelávania.
8. Schválenie „Plánu kontrolnej innosti hlavného kontrolóra obce.“
9. Prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch v zmysle
ustanovenia §23, 24 zákona NR SR 314/2001 Z.z.
10. Opätovné prejednanie žiadosti p. Bernarda Hurbani a, (rod. Weidnerová) Gozovská
ul.64, týkajúca sa prekládky vodovodného výtla ného potrubia 230mm
prechádzajúceho pozemkom parc. . 9308/75. (riešenie uznesenia 10/2011 zo d a
20.1.2011)
11. Objednanie nového rozvádza a na riadenie OV s prípravou rozšírenia rozvádza a
OV o štvrtú linku.
12. Zmena výšky nájomného za užívanie „súboru hnute ných vecí spo ívajúcich vo
vodovodnej a kanaliza nej sústave“.
13. Žiados Terézie Pútíkovej, Lozorno .878 o odkúpenie obecného pozemku do
osobného vlastníctva.
14. Poskytnutie dotácie z rozpo tu obce na r. 2011 pre Základnú školu a Športový klub
Lozorno

Základná škola kapitola 717
vo výške 25 000
(na r.2011 50 000 
ŠK Lozorno kapitola 8209/1
vo výške 10 000
(na r. 2011 20 000 .
15. Doplnenie lena finan nej komisie Prof. Ing. Ivana Brezinu.
16. Rôzne
- Obecné kompostovisko.
- Verejné osvetlenie – info o technickom stave a úpravách.
- Info zo zasadnutia Klubu starostov d a 1.4.2011 v MA.
17. Diskusia.
18. Záver.
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Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno
a oboznámil prítomných s programom rokovania.
ZA : 7(všetci)

ubomír Húbek

Za overovate ov zápisnice ur il :
Ing. Oravcovú Máriu
PhDr. Božecovú O gu
Zapisovate : Hubková Vlasta
K bodu 2.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej Dany v zmysle §25, odst.2, písm.c,
zákona .369/1990Z.z. o obecnom zriadení.
Uznesenie . 32/2011
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej na
volebné obdobie 2011 – 2014.
„ZA“- 7 (všetci)
K bodu 3.
Zloženie s ubu poslanca Mgr. Milana Stanislava po uvo nenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej.
Uznesenie . 33/2011
OZ v Lozorne berie na vedomie zloženie s ubu Mgr. Milana Stanislava po uvo nenom
mandáte doterajšej poslankyne Mgr. Dany Rušinovej.
„ZA“- 7
„Zdržal sa“ – 1(Mgr. Stanislav)
K bodu 4.
Kontrola uznesení :
Uznesenie . 18/2010- ruší sa.
„ZA“- 8
Uznesenie . 32/2010 - ruší sa.
„ZA“- 8
Uznesenie . 95/2010- ruší sa.
„ZA“-7
„Zdražal sa“ – 1 (Mgr. Stanislav)
Uznesenie . 6/2011 – trvá. Termín : 06/2011
„ZA“- 8
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Uznesenie . 10/2011- trvá.
„ZA“- 8
Uznesenie . 16/2011 – splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 19/2011 – splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 20/2011 – splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 21/2011 – ruší sa.
„ZA“- 8
Uznesenie . 23/2011- splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 24/2011- splnené. Ukladá starostovi obce a stavebnej komisii dorieši
rekonštrukciu soc. zariadení a vybudovanie oplotenia.
„ZA“- 8
Uznesenie . 25/2011- ruší sa.
„ZA“- 8
Uznesenie . 26/2011- trvá.
„ZA“- 8
Uznesenie . 27/2011- splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 28/2011- trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 29/2011- splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 30/2011- splnené.
„ZA“- 8
Uznesenie . 31/2011- splnené.
„ZA“ – 8
K bodu 5.
Zmena predsedu Kultúrnej komisie pri OZ Lozorno.
Uznesenie . 34/2011
OZ v Lozorne odsúhlasuje za predsedu Kultúrnej komisie pri OZ v Lozorne p. Adrianu
Jánošovú.
„ZA“- 8
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K bodu 6.
Schválenie nového štatútu obce Lozorno.
Uznesenie . 35/2011
OZ v Lozorne schva uje predložený Štatút obce, ím nahrádza doposia platný štatút obce z
r.1994.
„ZA“- 8

K bodu 7.
Schválenie nového štatútu Centra kultúry a vzdelávania.
Uznesenie . 36/2011
OZ v Lozorne navrhuje predložený Štatút Centra kultúry a vzdelávania stiahnu z rokovania
OZ.
„ZA“- 8

K bodu 8.
Schválenie „Plánu kontrolnej innosti hlavného kontrolóra obce.“
Uznesenie . 37/2011
OZ v Lozorne schva uje predložený návrh „Plánu innosti hlavného kontrolóra obce“.
„ZA“- 8

K bodu 9.
Prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch v zmysle
ustanovenia §23, 24 zákona NR SR 314/2001 Z.z.
Uznesenie . 38/2011
OZ v Lozorne schva uje vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných
domoch v zmysle ustanovenia §23, §24 zákona NR SR 314/2001 Z.z. a prisudzuje odmenu za
vykonanú kontrolu lenom DPZ Lozorno vo výške 1,5
nos a osobu pod a
priloženého zoznamu.
„ZA“- 8

   

4

K bodu 10.
Opätovné prejednanie žiadosti p. Bernarda Hurbani a, (rod. Weidnerová) Gozovská
ul.64, týkajúca sa prekládky vodovodného výtla ného potrubia 230mm prechádzajúceho
pozemkom parc. . 9308/75. (riešenie uznesenia 10/2011 zo d a 20.1.2011)
Uznesenie . 39/2011
OZ v Lozorne svojim rozhodnutím mení uznesenie 10/2011 nasledovne:
OZ v Lozorne súhlasí so spolufinancovaním prekládky výtla ného obecného vodovodného
potrubia Obcou Lozorno na základe žiadosti p. Hurbani a Bernarda vo výške 50 %
preukazate ne vynaložených nákladov najviac vo výške 6682, 32 eur.
„ZA“- 7
„PROTI“ – 1(Kavický A.)
„Zdržal sa“ - 0

K bodu 11.
Objednanie nového rozvádza a na riadenie OV s prípravou rozšírenia rozvádza a
OV o štvrtú linku.
Uznesenie . 40/2011
OZ v Lozorne súhlasí s objednaním, inštaláciou a oživením nového elektro rozvádza a na
OV za cenu 18.900 EUR od fa HYDROTECH.
„ZA“- 4
„PROTI“ – 0
„Zdržal sa“ – 4 (Ing. Gombita, Valent, Dvoran, Mgr. Stanislav)

K bodu 12.
Zmena výšky nájomného za užívanie „súboru hnute ných vecí spo ívajúcich vo
vodovodnej a kanaliza nej sústave“.
Uznesenie .41/2011
OZ v Lozorne schva uje zmenu nájomného za užívanie „súboru hnute ných vecí
spo ívajúcich vo vodovodnej
nej sústave“ s platnos ou od roku 1.1.2011 na dobu
a kanaliza

zmysle § 9a, ods. (c) Zákona o majetku obcí . 138/1991
neur itú, vo výške 1.000,je táto cena ur ená v inej, ako obvyklej výške z dôvodu hodného osobitného zrete a.
„ZA“- 8
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K bodu 13.
Žiados Terézie Pútíkovej, Lozorno .878 o odkúpenie obecného pozemku do osobného
vlastníctva.
Uznesenie . 42/2011
OZ v Lozorne navrhuje bod 13/2011 odro i z dôvodu preštudovania právnych spisov
k uvedenej záležitosti. ( riešenie navrhne Komisia verejného poriadku, bezpe nosti, rómskych
otázok a riešenie konfliktných situácií do budúceho OZ.)
„ZA“- 8

K bodu 14.
Poskytnutie dotácie z rozpo tu obce na r. 2011 pre Základnú školu a Športový klub
Lozorno
Základná škola kapitola 717
vo výške 25 000
   
ŠK Lozorno
kapitola 8209/1
vo výške 10 000
    
Uznesenie . 43/2011
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím finan ných dotácií ZŠ Lozorno a ŠK Lozorno
v požadovanej výške.
„ZA“- 7
„PROTI“ – 0
„Zdržal sa“ – 0
„Nezú astnil sa hlasovania“ : Mgr. Stanislav M.

K bodu 15.
Doplnenie lena finan nej komisie - prof. Ing. Ivana Brezinu.
Uznesenie . 44/2011
OZ v Lozorne schva uje Prof. Ivana Brezinu, bytom Lozorno, ul. Nová .465. za lena fin.
komisie.
„ZA“- 7
„PROTI“ – 0
„Zdržal sa“ – 1(Ing. Oravcová M.)

K bodu 16.
Rôzne
16.1
Obecné kompostovisko bude zriadené od 1.5.2011 informáciu podal starosta obce,
informácia pre ob anov bude podaná na web stránke Lozorno.
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16.2
Verejné osvetlenie – informáciu o technickom stave a úpravách verejného osvetlenia v obci
podal starosta obce.
16.3
Informáciu zo zasadnutia Klubu starostov zo d a 1.4.2011 v MA, týkajúca sa hlavne cesty
II/501 podal starosta obce.

K bodu 17.
Diskusia.
17.1
P. Božecová sa ospravedlnila a opustila zasadnutie OZ o 20,52 hod.
17.2
P. Valent Š. – navrhuje osadi a doplni zberné koše na cintorín.
17.3
Kavický A. – v akom štádiu opravy je detské ihrisko na Orechovej ulici. Starosta informoval,
že sa na rekonštrukcii pracuje, sú osadené výstražné oznamy, aby sa detské ihrisko až do
vykonania opravy nepoužívalo.
17.4.
Starosta informoval o budúcom prijatí pracovníkov na aktiva né sezónne práce. Pracovní ka
OcÚ preverila získanie fin. prostriedkov o podporu na Úrade práce v Malackách.
17.5
Dvoran A. – žiada o podporu pri úprave priestorov pri vodnej nádrži v Lozorne v rozsahu :
- Osadenie osvetlenia
- Kontrolu lenov obecnej polície
Starosta podal informáciu, že rokoval s preds. RZ Lozorno a pris úbil spoluprácu.

17.6
HK predniesol stav hospodárenia obce za 1.Q 2011.
Stav ú tu obce k dnešnému d u: 243 354,04 eur.
Stav ú tu LOZORNO spol. s r.o. :15 852,12 eur.
17.7
Vl ek K. – upozornil na frekventovanú dopravu na ulici Vendelínskej z priemyselných firiem
v obci, upozor uje na pre aženos nákladných áut, MK nie sú prispôsobené na ažkú
dopravu. Navrhuje kontrolova váhu nákladných áut.
17.8
P. Pacera – upozor uje na prepadnutý poklop kanalizácie na Vendelínskej ulici. Navrhuje
opravi a zdvihnú príp. vyrovna MK.
- upozornil, že sú doposia len 4 lenovia OP.
- zníženie hodnoty nájmu spol. LOZORNO s.r.o.
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- aktualizova PHSR
Starosta navrhuje po skon ení platnosti PHSR po r. 2014 vypracova nový PHSR na r. 2014 2020, teda vydaný PHSR už neaktualizova .
17.9
P. Ky ová – vysvetlila osadenie kame ov pred jej rod. domom na Vendelínskej ulici,
nákladné autá prechádzajú v blízkosti jej rodinného domu.
17.10
P. Malovcová – ponúkla pomoc a navrhuje zrealizova celoobecnú brigádu v obci v de
celoštátneho d a ochrany životného prostredia.
Pozýva všetkých na celo obecnú oslavu d a matiek d a 8.5.2011 a na oslavu 35. výro ia
speváckeho súboru, ktorá sa uskuto ní 12.6.2011.
17.11
P. Gombitová – navrhuje, aby pred úvodom bolo v krátkosti vysvetlené o om sa rokuje, aby
sa nezdržovalo s uzneseniami, ktoré boli schválené a ktoré sa vypúš ajú z rokovania.
Požiadala o bližšiu informáciu, i sa jedná o 1,2 mil eur na náklady na južný obchvat.
Navrhuje žiada o dotáciu z BSK, zo štrukturálnych fondov nebude v krátkej dobe možné
financie získa . Verejné osvetlenie – náklady, životnos . Odporú a zvola verejné
zhromaždenie za ú elom vypracovania návrhu prác, ktoré sa budú vopred plánova .
17.12.
Starosta informoval o verejnom prekovaní d a 12.6.2011projektu tunel Karpaty .

K bodu 18.
Záver.
Starosta obce ubomír Húbek odpovedal na diskusné príspevky, po akoval prítomným za
ú as a rokovanie Obecného zastupite stva o 21,40 hod. ukon il.

Overovatelia : Ing. Oravcová Mária
PhDr. Božecová O ga

ubomír Húbek
starosta obce
Zapísala : Hubková Vlasta
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