Zápis
z 3. zasadnutia Obecného zastupite stva v Lozorne,
konaného d a 25.02.2011 v Centre kultúry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
8
ospravedlnená :1 /p. Rušinová/
prizvaný:
Ing. Jozef Javúrek – kontrolór

Program :
Otvorenie OZ a ur enie overovate ov zápisnice a zapisovate a.
Kontrola prijatých uznesení.
Návrh na zmenu rozpo tu obce, navýšenie kapitoly 0320 Požiarna ochrana.
Návrh zmeny výšky nájomného reštaurácie ZORNO.
Vo ba nového kontrolóra obce.
Dobudovanie obecnej polície (OP) VZN 2/2009.
Prezentácia výsledkov auditu konaného v d och 7.22. – 21.2. 2011 v LOZORNO
Spol. s r.o. na základe výberového konania.
8. Lozorno spol. s r.o. návrh a prijatie riešenia.
9. Prezentácia „vodovodu a OV“ hospodárenie a prijatie riešenia. (Aktualizácia VZN
4/2008, navrhovate zmeny starosta a OZ)
10. Schválenie spolufinancovania „Rozšírenie kapacity OV Lozorno“ z obecných
zdrojov.
11. Schválenie nového štatútu obce Lozorno.
12 .Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
13. Diskusia.
14. Záver.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno
a oboznámil prítomných s programom rokovania.
Za overovate ov zápisnice ur il :
Mgr. Juraj Vl ek
Alojz Dvoran

ubomír Húbek

Zapisovate : Kovarovi ová Mária
K bodu 2.
Kontrola uznesení :
Uznesenie . 17/2010 – splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 18/2010- trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 32/2010-trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 36/2010- ruší.
„Za“-8
Uznesenie . 95/2010-trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 97/2010-trvá.
„ZA“-8/
Uznesenie . 2/2011- splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 3/2011-splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 4/2011-splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 5/2011-splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 6/2011 – trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 7/2011- splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 8/2011- splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 9/2011-splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 10/2011- trvá.
„ZA“-8
Uznesenie . 11/2011-splnené.
„ZA“-8
Uznesenie . 12/2011-trvá.
Hlasovanie :„ZA“-8
K bodu 3
Návrh na zmenu rozpo tu obce, navýšenie kapitoly 0320 Požiarna ochrana
Uznesenie . 13/2011
OZ v Lozorne súhlasí s navýšením rozpo tu obce, kapitola 0320 Požiarna ochrana o 5 000 .
Hlasovanie : „ZA“-8
K bodu 4
Návrh zmeny výšky nájomného reštaurácie ZORNO

Uznesenie . 14/2011
OZ v Lozorne súhlasí so zachovaním spolupráce a s navýšením ceny nájomného reštaurácii
ZORNO za prenájom priestorov na 1 500
s opätovným
prehodnotením výšky nájomného 31.12.2011. OZ súhlasí s poskytnutím priestoru na web
stránke Lozorno, reštaurácii ZORNO.
Hlasovanie : „ZA“-8

  

K bodu 5
Vo ba nového kontrolóra obce.
Uznesenie . 15/2011
OZ v Lozorne na základe výberového konania zvolilo na svojom zasadnutí za hlavného
kontrolóra obce p. Micháleka Milana. Menovaný bude vykonáva funkciu hlavného
kontrolóra obce na plný pracovný úväzok. Zárove mu prisúdilo plat v zmysle zák. 369/1990
§18c a to 1,54 násobok priemernej mesa nej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve.
Termín nástupu je od 1.3.2011.
Hlasovanie : „ZA“-7, „PROTI“-0, „ZDRŽAL SA“-1

K bodu 6
Dobudovanie obecnej polície (OP) VZN 2/2009.
Uznesenie . 16/2011
OZ v Lozorne odsúhlasilo dobudova OP obce Lozorno do po tu 5 lenov OP.
Hlasovanie : „ZA“-8
K bodu 7
Prezentácia výsledkov auditu konaného v d och 7.22. – 21.2. 2011 v LOZORNO spol. s
r.o. na základe výberového konania.
Uznesenie . 17/2011
OZ v Lozorne súhlasí s výsledkami auditu a výsledky auditu berie na vedomie.
Hlasovanie : „ZA“-8
K bodu 8
Lozorno spol. s r.o. návrh a prijatie riešenia.
Uznesenie . 18/2011
OZ v Lozorne schva uje za konate a spol.s r.o. Lozorno, Hájnikovú Luciu a za lenov
dozornej rady Ing. Gombitu ubomíra, Ing. Valenta Róberta a Mgr. Stanislava Milana.
Zárove poveruje starostu obce, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spol. s r.o.
Lozorno, tieto osoby vymenoval do funkcie.
P. Kavický A. sa ospravedlnil a opustil zasadnutie o 20,00 hod./rod.dôvody/
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 9
Prezentácia „vodovodu a OV“ hospodárenie a prijatie riešenia. (Aktualizácia VZN
4/2008, navrhovate zmeny starosta a OZ)

Uznesenie . 19/2011
OZ v Lozorne so starostom obce, zachováva nezmenené jednotkové ceny vodného
a sto ného na r.2011. Znamená to, že platí Uznesenie OZ . 86/2009 zo d a 19.11.2009 ako
aj Uznesenie .63/2010. OZ naria uje novému konate ovi spol.s r.o. zamera sa na úniky
vody v podobe iernych odberov a znižovanie strát v dopravnom potrubí. alej OZ naria uje
hlavnému kontrolórovi obce, aktualizova VZN 7/2008.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 10
Schválenie spolufinancovania „Rozšírenie kapacity OV Lozorno“ z obecných zdrojov.
Uznesenie . 20/2011
OZ v Lozorne schva uje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finan ný príspevok (NFP)v rámci Výzvy OPŽPPO1-10-2 na realizáciu projektu „Rozšírenie OV Lozorno“
b) výška celkových výdavkov na daný projekt je 419 805,40
c) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 419 805,40
d) výška spolufinancovania projektu žiadate om vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 20 990,27
e) spôsob spolufinancovania projektu, vlastné zdroje obce Lozorno.
Hlasovanie : „ZA“-7







K bodu 11
Schválenie nového štatútu obce Lozorno.
Uznesenie . 21/2011
OZ v Lozorne bod programu .11, stiahlo z rokovania OZ.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 12
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Uznesenie . 22/2011
OZ v Lozorne v súlade so zákonom . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zria uje komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to v zložení Mgr. Vl ek
Juraj, Valent Štefan a Bc. Kavický Andrej.
Hlasovanie : „ZA“-7
K bodu 13
Diskusia
- Ing. Javúrek informoval o finan nej situácii a ekonomickej situácii za mesiac február
2011.
- Starosta upozornil prítomných na nelegálne vyvážanie zmiešaného komunálneho
odpadu do kontajnerov ur ených na separovaný odpad.
- P. Gombita sa ospravedlnil a o 20,45 hod. zasadnutie OZ opustil /rod. dôvody/.
- P. Michálek M. ako novozvolený kontrolór obce sa všetkým prítomným predstavil
a prihovoril.

-

P. Urban J. malo mal pripomienky k chodu LOZORNO spol. s r.o. Poslanec p. Vl ek
J. podal k uvedenej záležitosti vysvetlenie.
P. Mikulášek A. mal pripomienky k iernym stavbám.

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

Overovatelia : Mgr. Juraj Vl ek
Alojz Dvoran

ubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : Kovarovi ová M.

