Zápis
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
konaného dňa 18.01.2012 na Obecnom úrade v Lozorne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
9
prizvaná: Ing. Dana Šefčíková – kontrolór obce

Program :
1. Otvorenie OZ a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola prijatých uznesení.
3. Odsúhlasenie kúpnej zmluvy medzi PD Lozorno a obcou Lozorno týkajúcej sa predaja
pozemkov v zmysle uznesenia 95/2011 zo dňa 24.11.2011. (uznesenie č. 95/2011)
4. Odsúhlasenie zmluvy na poskytovanie IT služieb pre OcÚ na základe výberového konania.
5. Navýšenie nákladov na čistenie a monitoring kanalizácie na Hlavnej ulici z dôvodu
budovania chodníka pre peších od r.d. p.Vengrínovej, po „vojenské bytovky“ 500bm.
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na 1. polrok 2012.
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2012 pre Športový klub Lozorno vo výške
10 000 EUR, položka č. 8209/1.
8. Odsúhlasenie úhrady DÚR projektu od fa R-projekt Invest spol. s r.o. Bratislava na Južný
obchvat obce Lozorno, vo výške 2 974EUR plus DPH, spolu 3 569EUR.
9. Žiadosť Ing. Vladimíra Rybára o pomenovanie novej ulice v lokalite Záhumenice na
„ ul. Záhumenská“.
10. Žiadosť riaditeľa ZŠ p. Daňa o poskytnutie finančných prostriedkov na vymaľovanie ZŠ
vo výške 20000 EUR z rozpočtu obce.
11.Odsúhlasenie zmluvy Ing. Slobodu , Láb č.10 na prenájom pozemku v KÚ Lozorno časť
Artézska studňa, vo výmere 200m2.
12.Odsúhlasenie sumy 4909EUR na zhotovenie dokumentácie na stavbu Športové námestie
v obci Lozorno.
13. Obecná knižnica CKV, vyhodnotenie plánu práce za r.2011, prejednanie plánu práce na
r.2012, schválenie cenníka služieb v obecnej knižnici CKV na r. 2012 a schválenie návrhu
zmluvy o spolupráci medzi obcou a p.R. Kvankom.
14.Viliam Hrbáček a manž. Dana, Riadok 566/17, Lozorno –žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku p.č. 674/1 vo výmere 22m2.
15.Rôzne
- Dopyt občanov obce Lozorno na STACIONÁR - denná opatrovateľská služba obce
Lozorno pre seniorov.... (zák. č. 448/2008 o sociálnych službách)
- Info o využití ČOV Lozorno a sledovanie jej kapacity... (starosta)
- Info z klubu starostov okresu Malacky. (starosta)
- Požiadavka „mamičiek“ obce Lozorno o rozšírenie MŠ (petícia)
- Žiadosť reštaurácie ZORNO o zníženie nájomného z ekonomických dôvodov.
16. Diskusia.
17. Záver.

Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Lozorno
a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania.

Ľubomír Húbek

„ZA“: 9(všetci)
„PROTI“ :0
„ZDRŽAL SA“:0
Za overovateľov zápisnice určil : PhDr. Oľga Božecová
Ing. Mária Oravcová
Zapisovateľ : Viera Želipská
„ZA“: 9(všetci)
„PROTI“ :0
„ZDRŽAL SA“:0
K bodu 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie č. 95/2011- splnené.
Uznesenie č. 96/2011- trvá.
Uznesenie č. 102/2011 – trvá.
Uznesenie č. 111/2012 – splnené.
„ZA“: 9
„PROTI“ : 0
„ZDRŽAL SA“:0
K bodu 3
Odsúhlasenie kúpnej zmluvy medzi PD Lozorno a obcou Lozorno týkajúcej sa predaja
pozemkov v zmysle uznesenia 95/2011 zo dňa 24.11.2011. (uznesenie č. 95/2011)
Uznesenie č. 1/2012
OZ v Lozorne schvaľuje predložený návrh zmluvy.
„ZA“- 7
„PROTI“ - 0
„ZDRŽAL SA“ – 2
K bodu 4.
Odsúhlasenie zmluvy na poskytovanie IT služieb pre OcÚ na základe výberového
konania.

Uznesenie č.2/2012
OZ v Lozorne schvaľuje návrh zmluvy na poskytovanie IT služieb pre Obecný úrad Lozorno
fy TOPSET Stupava.
„ZA“- 8
„PROTI“ - 0
„ZDRŽAL SA“ – 1
K bodu 5
Navýšenie nákladov na čistenie a monitoring kanalizácie na Hlavnej ulici z dôvodu
budovania chodníka pre peších od r.d. p.Vengrínovej, po „vojenské bytovky“ 500bm.
Uznesenie č. 3/2012
OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie nákladov na čistenie a monitoring kanalizácie na Hlavnej
ulici vo výške 4 676,40 eur a zároveň upozorňuje starostu na dodržiavanie VZN o zásadách
hospodárenia s majetkom obce Lozorno.
Starosta obce s upozornením, ktoré je uvedené v uznesení č. 3/2012 nesúhlasí, nakoľko
problém spadá do kompetencie LOZORNO s.r.o v zmysle zmluvy.
„ZA“- 9
„PROTI“ - 0
„ZDRŽAL SA“ – 0
K bodu 6
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na 1. polrok
2012.
Uznesenie č. 4/2012
OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok r.
2012.
„ZA“- 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 0
K bodu 7
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2012 pre Športový klub Lozorno vo výške
10 000 EUR, položka č. 8209/1.
Uznesenie č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje dotáciu 10 000 eur z rozpočtu obce pre ŠK
Lozorno a zároveň poveruje starostu obce vypracovaním zmluvy v zmysle VZN o Zásadách
s hospodárením majetku obce vo vlastníctve obce.
„ZA“- 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 0

K bodu 8
Odsúhlasenie úhrady DÚR projektu od fa R-projekt Invest spol. s r.o. Bratislava na
Južný obchvat obce Lozorno, vo výške 2 974EUR plus DPH, spolu 3 569EUR.
Uznesenie č. 6/2012
OZ v Lozorne schvaľuje úhradu DÚR projektu od R-projekt Invest spol. s.r.o. Bratislava na
Južný obchvat obce Lozorno vo výške 3 569 eur s DPH.
„ZA“- 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 0
K bodu 9
Žiadosť Ing. Vladimíra Rybára o pomenovanie novej ulice v lokalite Záhumenice na
„ ul. Záhumenská“.
Uznesenie č. 7/2012
OZ v Lozorne poveruje stavebnú komisiu prípravou návrhu VZN obce o pomenovaní ulíc
a zároveň poveruje starostu obce zverejnením výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti
s pomenovaním ulíc, ktoré sú v súčasnosti bez názvu.
„ZA“- 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 0
K bodu 10
Žiadosť riaditeľa ZŠ p. Daňa o poskytnutie finančných prostriedkov na vymaľovanie
ZŠ vo výške 20 000 EUR z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 8/2012
OZ v Lozorne neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Lozorno.
„ZA“- 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 0
K bodu 11
Odsúhlasenie zmluvy Ing. Slobodu , Láb č.10 na prenájom pozemku v KÚ Lozorno časť
Artézska studňa, vo výmere 200m2.
Uznesenie č. 9/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu o podnájme pozemku medzi obcou Lozorno a Ing.
Slobodom, Láb č.10 v k.ú. Lozorno, časť „Artézska studňa“ vo výmere 200 m2 za cenu 200
eur / mesiac.
„ZA“- 8
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 1

K bodu 12
Odsúhlasenie sumy 4 909EUR na zhotovenie dokumentácie na stavbu Športové námestie
v obci Lozorno.
Uznesenie č.10/2012
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu s firmou Študio- 21 plus, s.r.o., Zahradnícka 13, Bratislava
na zhotovenie projektu Športové nám. a súhlasí s úhradou sumy 4 909 eur na zhotovenie
realizačného projektu v zmysle zmluvy.
„ZA“- 7
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 2
K bodu 13
Obecná knižnica CKV, vyhodnotenie plánu práce za r.2011, prejednanie plánu práce na
r.2012, schválenie cenníka služieb v obecnej knižnici CKV na r. 2012 a schválenie
návrhu zmluvy o spolupráci medzi obcou a p.R. Kvankom.
Uznesenie č.11/2012
OZ v Lozorne berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice za r. 2011,
schvaľuje plán práce Obecnej knižnice na r. 2012 s pripomienkami a schvaľuje návrh zmluvy
o spolupráci medzi Obcou Lozorno a p. Romanom Kvankom.
„ZA“- 8
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ – 1
K bodu 14
Viliam Hrbáček a manž. Dana, Riadok 566/17, Lozorno –žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku p.č. 674/1 vo výmere 22m2.
Uznesenie č. 12/2012
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 674/11 –zast. Plocha o výmere 21 m2
v zmysle ust. § 9 a) ods. 8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí žiadateľom Viliamovi
Hrbáčkovi a manž. Dane, Lozorno č. 566 v cene 10 eur/m2.
„ZA“ – 9
„PROTI“ -0
„ZDRŽAL SA“ -0
K bodu 15
Rôzne
15.1.
Dopyt občanov obce Lozorno na STACIONÁR - denná opatrovateľská služba obce
Lozorno pre seniorov.... (zák. č. 448/2008 o sociálnych službách)
Starosta obce žiada sociálnu komisiu pripraviť materiál, ktorý by vysvetľoval občanom
Lozorna dennú opatrovateľskú službu.

15.2
Info o využití ČOV Lozorno a sledovanie jej kapacity... (starosta)
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu o využití ČOV Lozorno a jej kapacitách.
15.3
Info z klubu starostov okresu Malacky. (starosta)
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu z Klubu starostov okresu Malacky.
15.4
Žiadosť reštaurácie ZORNO o zníženie nájomného z ekonomických dôvodov.
Uznesenie č. 13/2012
OZ v Lozorne zamieta žiadosť reštaurácie ZORNO na zníženie nájomného. Trvá na súčasnej
cene a to 1 500 eur/mes.
„ZA“ – 8
„PROTI“ – 0
„ZDRŽAL SA“ – 1
15.5
Hlavná kontrolórka obce podala informáciu poslancom OZ o stave účtu Obce Lozorno
a LOZORNO s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom OZ „Prehľad výdavkov nad 200 eur“.
15.6
Požiadavka „mamičiek“ obce Lozorno o rozšírenie MŠ (petícia)
Poslankyne p. A. Jánošová a PhDr. O. Božecová informovali o potrebe dobudovať Materskú
školu v Lozorne( MŠ) o jednu triedu a sociálne zariadenie.
Poslanci navrhli dve alternatívy rozšírenia MŠ. Dobudovať jednu triedu v jestvujúcej MŠ
v zmysle vypracovanej štúdie alebo umiestniť triedu v Základnej škole v školskej družine.
Mgr. M. Stanislav navrhuje vyčísliť náklady na obidve riešenia, Mgr. J. Vlček navrhuje
dopracovať pôvodný návrh a tiež vypracovať štúdiu na zriadenie MŠ v školskej družine a
potom vybrať výhodnejšiu alternatívu.
Štúdiu na umiestnenie MŠ v školskej družine (ZŠ), predloží OZ komisia výstavby, dopravy
a ŽP do budúceho OZ.
K bodu 16
Diskusia.
16.1
Ing. Trnková konštatovala, že deti sú budúcnosť a preto treba situáciu dostavaním MŠ riešiť.
Zároveň sa pýtala ako je to v súčasnosti s ČOV, nakoľko v minulosti bol avizovaný havarijný
stav ČOV.

K bodu 17
Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 20,15 hod.

Overovatelia : PhDr. Oľga Božecová
Ing. Mária Oravcová

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : Viera Želipská

