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Zápis
z 4. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného clňa 23.04.2014 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní
8
ospravedlnená: 1 (Ing. Ragasová J.)
prizvaná :
Ing. Dana Sefčíková
Kboduč. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dila 23.04.2014 o 17,00 hod otvoru zasadrnitie obecného
zastupitel‘stva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia OZ
nasledovne:
I. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie dodávateľa detského ihriska na ul. Kozinskej na základe predloženého projektu
a cenových ponúk (požiadavka mamičiek z obce).
4. Žiadosť obyvatel‘ov Zohorskej ulice (petícia občanov) o dobudovanie chodníka pre peších
od r.d. obyvatel‘ov Zóny po koniec zastavanej časti obce, smer Stupava po pravej strane a pri
križovatke ulíc Zohorská Vendelínska (sv.Florián).
-

5. Schválenie záverečného účtu obce Lozorno za r. 2013.
6. Žiadosť ŠK Lozorno o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce, položka
8209 1 vo výške 20 000EUR. (v dvoch splátkach)
7. Schválenie zmluvy na dodávateľa stavby „Rozšírenie kapacity Čov Lozorno“ na základe
výsledkov verejného obstarávania, medzi obcou Lozorno a Fa F{YDROTECH Vinosady.
8.Schválenie vybudovania komunikácie v logisticko-priernyselnom parku vo verejnom
záujme z dóvodu napájania nového územia schváleného UPN, (plocha v4 1).
9.Rózne:
Informácia o pláne obnovy verejnej kanalizácie nar. 2015 2020
Informácia o nákladoch na vybudovanie a prevádzkovanie tenisovej haly.
Informáciao geodetickom vytýčení „vykolíkovaní“ obecnej cesty v ploche B3
platného IJPN obce.
-

-

10. Diskusia.

-

11. Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Alojz Dvoran

Zapisovateľka:

Mária Kovarovičová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Mária Oravcová
Jng. Mgr. Juraj Vlček
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-

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

K bodu Č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie č. 2/20 14—
Uznesenie Č. 9/20 14
Uznesenie Č. 13/2014
-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

-

vypustit‘ zo sledovania
vypustit‘ zo sledovania
vypustif zo sledovania

8
O
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K bodu Č. 3
Schválenie dodávateľa detského ihriska na ul. Kozinskej na základe predloženého
projektu a cenových ponúk (požiadavka mamičiek z obce).
Uznesenie Č. 21/2014
OZ v Lozorne navrhuje prehodnotit‘ projekt detskěho ibriska na Kozinskej ulici na základe
návrhu mamičiek a následne zverejnif výzvu na podanie cenových ponúk.
TernMn : do budúceho OZ
-

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-
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K bodu Č. 4
Ziadosť obyvatel‘ov Zohorskcj ulice (petícia občanov) o dobudovanie chodníka pre
peších od r.d. obyvatel‘ov Zóny po konicc zastavancj Časti obce, smer Stupava po pravej
strane a pil križovatke ulíc Zohorská Vendelmnska (sv. Florián).
-

2

Uznesenie Č. 22/2014
OZ v Lozone schval‘uje dodávateľa na vybudovanie chodnlka na Zohorskej ul. s najlacnejšou
cenovou ponukou fy H.L.stav Lozorno v sume 13 412,47 EUR s DPH.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

-

4
1 (Ing. Mgr. J. Vlček)
3 (S.Valent, Ing. Ľ. Gombita, Mgr. M. Stanislav)

K bodu Č. 5
Schválcnie záverečného účtu obce Lozorno za r. 2013.
Uznesenie Č. 23/2014
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročně hospodárenie bez výhrad.
OZ v Lozorne schvaľuje schodok hospodárenia v sume 219 995,96 E, zisteného podľa
ustanovenia * 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
previesť do rezervného fondu.
OZ v Lozonie schvaľuje zostatok Enančných operácií v sume 257 247,08 €.
OZ v Lozorne schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 37 251,12 E.
OZ v Lozorne bene na vcdomie správu hlavněho kontrolóra za rok 2013.
OZ v Lozorne bene na vedomie správu auditora za rok 2013.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

6

O
2 (Ing. Ľ. Gombita, Mgr. M. Stanislav)

K bodu č. 6
Ziadosť SK Lozorno o poskytnutic flnančných prostriedkov z rozpočtu obce, položka
8209/1 vo výškc20 000 EUR. (v dvoeb splátkach)
Uzncsenie Č. 24/2014
OZ v Lozorne súhlasí s uvoľnením finančných prostniedkov vo výške 20 000 EUR pre ŠK
Lozorno.
„ZA“
„PROTI“

„ZDRŽAL SA

-

„

-
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Kboduč.7
Schválenie zmluvy na dodávateľa stavby „Rozšírenie kapacity COV Lozorno“ na
základe výsledkov verejného obstarávania, medzi obcon Lozorno a Fa HYDROTECII
Vbiosady.

3

Uznesenie Č. 25/2014
OZ v Lozorne schvaľuje
zmluvu na dodávateľa stavby na „Rozšírenie kapacity
Lozorno medzi obcou Lozorno a fý Hydrotech a.s. Vinosady.
„ZA“
‘,PROTI“
„ZDRZAL SA“-

Čov
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-

-

K bodu č. 8
Schválenie vybudovania kornunikácie v logisticko-priemysehiom parku vo verejnom záujme
z dóvodu napájania nového úzcmia schváleného UPN, (plocha V4/1).
Uznesenie Č. 26/2014
OZ v Lozome schvaľuje opravu a rekonštrukciu komunikácie v logisticko-priemyseinom
parku vo verejnom záujme z dóvodu napájania nového územia schváleného UPN ( plocha
V4/1).
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZÁL SA“

-

-

7
O
1 (Ing. M. Oravcová)

K bodu Č. 9
Rózne
9.1
Informácia o pláne obnovy verejnej kanalizácie nar. 2015 —2020.
Informáciu podal starosta obce.
9.2
Informácia o náklado cli na vybudovanie a prevádzkovanie tenisovej haly.
Starosta informoval o zámere TO vybudovať a prevádzkovat‘ tenisovú balu, podal informáciu
o nákladoch na výstavbu a prevádzku haly.
J. Haramia

-

pýtal sa, pre koho bude táto hala slúžiť.

Ing. Mgr. J. vlček oboznámil prítomných, že zástupca Občianskeho združenia Tenisového
oddielu prezentoval na zasadnutí OZ návrh na vybudovanie tenisovej haly.
—

9.3
Informácia o geodetickom vytýčení „vykolíkovaní“ obecnej cesty v ploche B3 platného
UPN obce.
Starosta informoval prítoniných, že v 18. týždni bude prebiehat‘ geodetické vytýčenie obecnej
komunikácie v ploche B3, lokalita od cintorína smerom k vinobradom. V súčasnostije
vypracovaný a zverejnený návrh Zóny B3, niektorí občania Zvončínskej ulice podali
pripomienky k tomuto návrhu, pripomienky občanov boli zapracované do Uzenmého plánu
zóny B3.(upravené ďalšie vydanie zóny B3 zverejnené opäť na 30 dní na úradnej tabuli)
-

K bodu 10.
Diskusia

4

Do diskusie sa nikto neprihlásil, nakoľko diskusné príspevky odzneli počas rokovania
k uvedeným bodom programu.
K bodu č. 11
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o hod. 19,20 hod.

Overovatelia:
Ing. Mária Oravcová
Ing. Mgr. Juraj Vlček

e
Ľubo
H‘‘e
stay4a obce

Zapísala: Mária KovaroviČová

