Zápis
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 03.11.2011 na Obecnom úrade v Lozorne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
7
ospravedlnení : 2( PhD.O. Boţecová, Mgr. A. Kavický)

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lozorno konané dňa 03.11.2011 o 2000 hod. (ďalej len „zasadnutie OZ“),
privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia OZ nasledovne :
Program :
Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v Základnej škole Lozorno
Zvolanie zhromaţdenia obyvateľov obce za účelom prezentácie projektu
„Revitaliácia Športového námestia“ na deň 16.11.2011 o 18,00 hod. v CKV.
4. Presunutie rozpočtovej sumy 5000 eur z beţných výdajov poloţka 8209/1 šport, do
kapitálových výdavkov za účelom úhrady výmeny okien na športovej hale v zmysle §
19, ods. 2, písm. a) Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
5. Rôzne :
- Úplatný prevod pozemkov z PD Lozorno na obec Lozorno (7,2)
- Diskusia o rozpočte, úprava rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2012
- Ukončenie nájomnej zmluvy medzi LOZORNO s.r.o a MUDr. Foltýnovou
- Poţiadavka obyvateľov Zvončínskej ul. „Spoločenstvo 10. rod. domov“.
1.
2.
3.

6.
7.
8.

Diskusia
Záver.
Záver.

„ZA“ – 7- (prítomných poslancov )
„PROTI“- 0
„ZDRŢAL SA“-0
Program OZ obce Lozorno bol prijatý .
Za overovateľov určil:

Adriana Jánošová
Mgr. Milan Stanislav

Zapisovateľ :

Viera Ţelipská
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„ZA“ – 7- (prítomných poslancov )
„PROTI“- 0
„ZDRŢAL SA“-0
K bodu č. 2
Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v Základnej škole Lozorno.
Starosta obce podal informáciu o havarijnom stave ústredného kúrenia v Základnej škole
Lozorno. Informoval o podaní ţiadosti na Krajský školský úrad v Bratislave za účelom
pridelenia finančných prostriedkov v čiastke 14 000 eur.
Uznesenie č. 88/2011
OZ v Lozorne : súhlasí s predneseným návrhom riešenia havárie ústredného kúrenia v ZŠ
Lozorno, zároveň súhlasí s predpokladanými nákladmi 19 000 eur ako aj so zadaním riešenia
tejto havárie. V uvedenej cene sú zahrnuté náklady na opravu 1 kotla a výmenu 1 kotla v ZŠ
Lozorno.
Toto uznesenie v celom rozsahu nahrádza uznesenie č. 87/2011 zo dňa 20.10.2011.
„ZA“ – 7
„PROTI“ - 0
„ZDRŢAL SA“ -0
K bodu č. 3
Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce za účelom prezentácie projektu „Revitaliácia
Športového námestia“ na deň 16.11.2011 o 18,00 hod. v CKV.
Starosta obce informoval OZ o plánovanom zhromaţdení obyvateľov obce na deň
16.11.2011 o 18,00 hod. v CKV a oboznámil s programom zhromaţdenia obyvateľov.
Uznesenie č.89/2011
OZ v Lozorne : tento bod odročuje do budúceho zasadnutia OZ.
„ZA“- 7
„PROTI“- 0
ZDRŢAL SA“ - 0
K bodu č. 4
Presunutie rozpočtovej sumy 5000 eur z bežných výdajov položka 8209/1 šport, do
kapitálových výdavkov za účelom úhrady výmeny okien na športovej hale v zmysle § 19,
ods. 2, písm. a) Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uznesenie č. 90/2011
OZ v Lozorne súhlasí s presunutím sumy 5000 z beţných výdavkov poloţka 8209/1 šport, do
kapitálových výdavkov za účelom úhrady výmeny okien na športovej hale v zmysle § 19, ods.
2, písm. a) Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súhlasí
s ich uvoľnením.
„ZA“ - 7
„PROTI“ – 0
„ZDRŢAL SA“ - 0
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K bodu č. 5
Rôzne
5.1
Ing.arch. Juraj Jurík – STUDIO 21 prezentoval
poslancom
a občanom projekt „Revitalizácia Športového námestia“.

obecného zastupiteľstva

5.2
Úplatný prevod pozemkov z PD Lozorno na obec Lozorno (7,2 ha).
Ing. J. Bojkovská podala informáciu o príprave týchto pozemkov, podala informáciu, ktoré
pozemky sú predmetom prevodu a oznámila, ţe Predstavenstvo PD Lozorno súhlasí
s odpredajom týchto pozemkov obci Lozorno za účtovnú hodnotu.
Prevod
týchto pozemkov z PD Lozorno bude predmetom ďalšieho
a pripomienkovania s PD Lozorno.
Termín : OZ v mes. 11/2011

rokovania

5.3
Diskusia o rozpočte, úprava rozpočtu 2011 a návrh rozpočtu na r. 2012.
OZ v Lozorne navrhuje vykonať pracovné stretnutie za účelom úpravy rozpočtu na r. 2011
a návrh rozpočtu na r. 2012 v 45. týţdni.
5.4
Ukončenie nájomnej zmluvy medzi LOZORNO s.r.o. a MUDr. Foltýnovou .
Ukončenie nájomnej zmluvy vykoná konateľka LOZORNO s.r.o.
5.5
Poţiadavka obyvateľov Zvončínskej ul. „Spoločenstvo 10. rod. domov“.
Starosta obce po vykonanom stretnutí so zástupcami „Spoločenstva 10. rod. domov“ podá
informáciu obecnému zastupiteľstvu.
K bodu 6
Diskusia
6.1
Poslanec A. Dvoran sa informoval z podnetu občanov obce na moţnosť budovania chodníka
na Cintorínskej ulici.
Ţiadal o finančné prostriedky na úpravu priestorov Vodnej nádrţe Lozorno, dobudovanie
oddychovej zóny.
Ţiadal o úpravu a osvetlenie chodníka medzi Zvončínskou ul. a Hlavnou ul. (Troganove
lúčky)
6.2
Poslankyňa A. Jánošová sa vyjadrila k Revitalizácii Športového nám. a navrhuje riešiť
prednostne Materskú školu.
6.3
P. Pacera
ulici.

opätovne ţiada vykonať stretnutie za účelom opravy poklopov na Vendelínskej
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K bodu 7
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 22,30hod.

Overovatelia: Adriana Jánošová
Mgr. Milan Stanislav

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala: Viera Ţelipská
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