.1;

)
Zápis
z 3. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 26.03.2014 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní
5
ospravedhiený: 1 (Ing. Mgr. J. Vlček)
neospravedlnení: 3 (Ing. Ľ. Gombita, S. Valent, Mgr. M. Stanislav)
prizvaná
Ing. Dana Sďcíková

K bodu č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 26.3.2014 o 17,00 hod otvoril zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie platových podmienok starostu obce v zmysle zákona 154 2011, ktorým sa
mení adoplňazákonč. 253/1994Z.z.
4. Schválenie zámeru obce zlikvidovať biologický odpad rastlinného původu v lokalite
„Hlboká“ v objeme cca 2300m3 v predpokladaných nákladoch 5500EUR vrátane DPH.
5. Schválenie dotácie pre ŠK Lozorno z rozpočtu obce, (položka 635) na nákupu stoličiek
a stolov do sály SK (bývalá TJ) v počte 220 stoličiek a 55 stolov v predpokladanej cene
1 1000EUR.
6. Prijatie rozhodnutia o proteste prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
115131106-10 voveciVZN4/2011 zodňa25.2.2014.
7. Schválenie dodávateľa verejného osvetlenia v lokalite Záhumenice na základe
predložených cenových ponúk.
8.Rózne
Informácia o stave COV Lozorno, (vodoprávne konanie) a info stave žiadosti na
dobudovanie COV podanej na Envirofond SR.
Info o pripravovanom detskom ihrisku na ul. Kozinskej.
-

-

9. Diskusia.
10. Záver.

Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. M. Oravcová
A. Dvoran

Zapisovateľka:

M. Kovarovičová

Overovatelia zápisnice : Ing. Jaroslava Bojkovská
Adriana Jánošová

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

5
0
0

-

-

-

K bodu Č. 2
Kontrola prij atých uznesení.
Uznescnie
Uznesenic
Uznesenie
Uznesenie

Č.
Č.
Č.
Č.

3 1/2013
2/2014
9/2014
13/2014

-

—

-

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

vypustit‘ zo sledovania
trvá
trvá
trvá

5
O
O

-

K bodu Č. 3
Prerokovanie platových podmlenok starostu obce v zmysle zákona 154/2011, ktorým sa
mení a doplňa zákon Č. 253/1994 Z.z.
Dóvodová siráva
V zmysle úst. *3, zák. Č. 253/1994 Z.z. je nutné každoročne prehodnotiť plat starostu.
Priemerná mesaČná mzda v národnom hospodárstve v r. 2013 je 824EUR. 2,17 násobok x 824
= 1788,O8EUR + 28%
1788,08 + 500,66 = 2288,74EUR. (V r. 2011, bob navýšenie platu
starostu o 35%)
...

A.Jánošová

—

navrhla ponechat‘ plat starostu v tej výške, v ktorcj je doteraz,

Ing. J. Bojkovská v r. 2013 bob navýšenie platu starostu + 31 %‚ navrhuje toto
percentuálne navýšenie ponechat‘ aj v r. 2014 a celkový plat starostovi neznižovat‘.
—

Uznesenie Č. 16/2014
OZ v Lozornc podľa zák. č. 253/ĺ 994 Z.z., v znení neskorších predpisov rozhodlo o plate
starostu. Preto na základe * 3 ods. 1) citovaného zákona patrí starostovi plat vo výške určenej
priamo zákonom, plus navýšenie o 31%, v celkovej sume 2342,38 EUR, zaokrúhlene na 2343
EUR s platnosťou od 1.4.2014.
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„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

5
O
O

-

-

-

K bodu Č. 4
Schválenie zámeru obce zHkvidovať biologický odpad rastlinného původu v lokaiite
„Illboká“ v objeme cca 2300m3 v predpokladaných nákladoch 5SOOEUR vrátane DPH.
Dóvodová správa:
Na uvedenú skládku „upozornil“ aj OUMA ZP Malacky. Skládka vznikla ako „riadená“, aby
obyvatelia nevyvážali biologický odpad rastliimého původu do okolitých lesov. Na
kornpostovisko sú oběania schopní doviest‘ ph~ú V3S-ku porezaných stromov a drevín, ktoré
sú našou tecbnikou „ nespracovateľné “, nedajú sa podrtiť vzhľadom na brúbku kmeňov.
‚

-

R. Došek vysvetlil, že cena je odvodená od objemu zeleného odpadu.
Uznesenie Č. 17/2014
OZ v Lozorne schvaľuje zámer zlikvidovat‘ biologický odpad rastlinného póvodu v lokalite
„Hlboká“ v objeme cca 2300 m3 v predpokladaných nákladoch 5436 EUR vrátane DPH.
(Cenová ponuka R. Došek).
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

-

5
O
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K bodu Č. 5
Schválenie dotácie pre SK Lozorno z rozpočtu obce, (položka 635) na nákupu stoličiek
a stolov do sály SK (bývalá Ti) ir počte 220 stoličiek a 55 stolov v predpokladanej cene
11000EUR;
Dóvodová správa:
Požadované stoličky a stoly je nutné zakúpit‘, lebo póvodné stoly a stoličky majú vyše 40
rokov a sú v dezolátnom stave.
J. Haramia vysvetlil v akom stave sú póvodné stoly a stoličky, stoly a stoličky siúžia pre
potreby obce a rózne obecné kultúrne akcie, nie pre šport.
Uznesenie č. 18/2014
OZ v Lozorne schvaľuje zakúpenie stoličiek a stolov pre potreby obce Lozorno (220
stoliČiek, 55 stolov, 1 vozík) z rozpočtu obce (Cenová ponuka I. Trubáček 11814 EUR
s DPH) Stoly a stoličky budú použité v objekte SK Lozorno.
—

„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

-
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K bodu Č. 6
Prijatie rozhodnntia o proteste prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky, Číslo
konania Pd 115/13/1106-10 vo ved VZN 4/2011 zo dňa 25.2.2014.

3

Důvodová wráva:
Na základe sťažnosti anonyma, nániestník okresného prokurátora Mgr. Hujsa podal protest
proti VZN 4/2011 O dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno. Námestník
okresného prokurátora podal protest s tým, že uvedené VZN je v rozpore so zákomni SR.
Uznesenie Č. 19/2014
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí dňa 26.3.2014 prijalo vo veci Protestu prokurátora,
okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd 115/13/1106-10 zo dňa 25.2.2014
nasledovné rozhodnutie:
a)Vyhovuje protestu prokurátora okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
115/13/1106-10 v celomjeho rozsahu.
b)V zmysle vyhovenia protestu prokurátora okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania
Pd 115/13/1106-10, ruší VZN obce č. 4/2011 o dodržiavaní čistoty.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA

-

-

„

-
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K bodu č. 7
Schválcnie dodávatel‘a verejného osvetlenia v lokalite Záhumenice na základe
predložených cenových ponúk.
Uznesenie Č. 20/2014
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa VO v lokalite Záhumenice J~r ELEKTRA BS s tým, že.
OZ požaduje ponukovú cenu znížit‘ o 2500 EUR na 30 931,99 EUR. V prípade nesúhlasu
s požadovanou zľavou, bude uvedené dielo objednané u fý MP Elektro v cene 28 383,18
EUR.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZÁL SA“-

-

-
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K bodu Č. 8
Rózne
8.1
Informácia o stave Čov Lozorno, (vodoprávne konanie) a info o stave žiadosti na
dobudovanie cov podanej na Envirofond SR.
Starosta informoval o stave žiadosti na dobudovanie COV podanej na Envirofond SR o
výberovom konaní na zhotoviteľa a o zložení komisie na vyhodnotenie cenových ponúk.
Do sút‘aže sa prihlásili traja uchádzači. Na základe vyhodnotenia ponúk je poradie úspešnosti
nasledovné:
1. Hydrotech a.s.
2. Vodohospodárske stavby a.s.
3. Skupina dodávateľov VS e. p. a Ferrmont
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

4

V prípade, ak obec nebude úspešná v dotácii z Envirofondu, technológiu 4. linky vybuduje
etapovite z vlastných zdrojov.
8.2
Info o pripravovanom detskom ihrisku na ul. Kozinskej.
Jestvujúce preliezky sú nevyhovujúce pre malé deti, sú nebezpečné, starosta navrhuje ich
premiestnenie a zároveň nákup nových zariadení, hojdačiek a kolotočov (herná zostava).
A. Jánošová záležitosť prerokovávali v komisii sociálnej a školskej, navrhujú nové detské
ihrisko oplotiť.
-

K bodu 9.
Diskusia.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, nakoľko diskusné príspevky odzneli počas rokovania
k uvedeným bodom programu.
K bodu Č. 10
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončilo hod. 19,50 hod.

Overovatelia:
Ing. Jaroslava Bojkovská

4ĺ~~

Adriana Jánošová

‘Í

Lubo
H be
star (ta obc

Zapísala: Mária Kovarovičová

