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Zápis
z 13. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obec Lozorne,
konaného dňa 27.11.2013 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní:
ospravedlnení:

prizvaná:

podľa prezenčnej listiny
Mgr. Milan Stanislav, Ing. Ľubomír Gombita,
Alojz Dvoran, Ing. Mgr. Juraj Vlček,
Ing. Jana Ragasová, Adriana Jánošová
Ing. Dana Sefčíková

K bodu Č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Lozorno konané di‘ia 27. 11. 2013 o 1700 hod., privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola prijatých uznesení.
3. Návrh rozpočtu obce nar. 2014 a nasledujúce roky 2015 a 2016v zmysle zákona
č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, (2.diskusia)
4. Ziadosť Stefana Biháriho o odkúpenie časti obecného pozemku (p.č. 8857/1, diel 5,6),
spolu o výmere 1 6m2 za účelom majetko-právneho vysporiadania svojej nehnuteľnosti.
(Vysvetlenie členom OZ).
5. Výmena plynového kotla ústredného kúrenia na Obecnom úrade.
6. Oboznámenie vlastníka obecného vodovodu a kanalizácie (Obec Lozorno) so zmenou
výšky ceny vodného a stočného podľa predloženého návrhu Lozorno spol.s r.o. s
platnosťou od 1.1.2014 v zmysle Zmluvy o nájme a prevádzkovaní vodovodu a
kanalizácie, zo dňa 2.7.2012, článok VIII, bod 3.
7. Schválenie nákladov na zabezpečenie modulového inventarizačného systému od 1k
TOPSET
v hodnote 1800 7200 EUR vrátane DPH. (4 moduly)
8. Schválenie odpredaja mantinelov hokejbalového ihriska v ŠK (majetok obce) za 3000EUR
na základe najvyššej ponúknutej ceny.
9. Schválenie možnosti výstavby obecných nájomných bytov s podporou ŠFRB, za účelom
stabilizácie potrebných ľudí pre obec (lekán a učitelia) a poskytnutie bývania pre mladé
rodiny
10. Schválenie vybudovania odvodňovacieho jarku rigóla na Zábradkárskej ulici od r.d.
p.Kotesa, po pilu PLk v dľžke cca I SObm (zaplavovanie dvorov RD) v celkovej výške
5000 EUR bez DPH.

11. Rózne
Info o možnosti výmeny verejného osvetlenia za moderně a účinnejšie od
Slovenských elektrární pre celú obec. (283ks)
Návrh na rozšírenie členov OPL o jedného člena (preventista) na celkový stav 6
členov OPL.
Stanovisko HK k rozpočtu obce na r. 2014
Správa z NFK vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou
12. Diskusia.
13. Záver.
-

-

-

-

Nakoľko
zasadnutia sa zúčastnili len traja poslanci, Obecné zastupitel‘stvo nebolo
uznášaniaschopné. Starosta obce v zmysle rokovacieho poriadku zasadnutie OZ o 17,40 hod.
ukončil s tým, že program bude prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ.
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Zapísala: M. Kovarovičová

