)
Zápis
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 25.03.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní :
7
ospravedlnení: 2 ( Ing.Mgr.J. Vlček, Mgr. D. Rušinová)
K bodu č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 25.03.2015 o 17,00 hod otvoru zasadnutie
obecného zastupitel‘stva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia OZ nasledovne:

1. Otvorenie OZ a určenie navrhovateľov, overovatel‘ov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie nákupu ochranných prostriedkov (4sady) pre potreby DOHZ Lozorno na
základe zverejnenia zámeru obce a predložených cenových ponúk vo výške 4400 EUR
vrátane DPH.
4. Žiadosť Mgr. Petra VrbinČíka, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu ľudovej školy umenia
(CKaV) vo výške ....EUR (84 detí z obce Lozorno).
5. Žiadosť DOHZ Lozorno o vybudovanie ústredného vykurovania hasičskej zbrojnici
z rozpočtu obce, poi. 630 z důvodu zefektívnenia nákladov na el. energiu počas zimných
mesiacov.
6. Prerokovanie možnosti odkůpenia pozemkov registra „C“, p.č. 9082/6 a 9089 64 vo
výmere 850m2 (koniec Karpatskej ul.) za účelom vybudovania a rozšírenia infraštruktúry
obce, od Pozemkového spoločenstva so sídlom Gozovská č.64/10, 900 55 Lozorno za 3800
EUR.
7. Schválenie návrhu na „skoršie“ úplné dobudovanie Čov. (skrátiť termín min. o 1 rok)
II. etapa do 31.5.2015, úhrada do 30.6.2015
III. etapa do 30.9.2015 s rozložením splátky za III. etapu na
dve splátky.(4.Q r. 2015 a 1.Q2016.)
-

8. Opätovné prejednanie bodu programu Zapojenie obce Lozorno do projektu „Odkaz pre
starostu“.

9. Schválenie odkúpenia priľahlého pozemku k prístupovej miestnej komunikácii do obytnej
zóny B3, p.č. 2138/7 vo výmere 1 18m2, LV č.5574 Obcou Lozorno, od vlastníka pozemku p.
Michala Heseka, ul. Nová č. 500/2 1, Lozorno v celkovej sume I EUR.
10. Schválenie nákladov na zininú údržbu (odhfňanie snehu) vo výške 2900 EUR.
11. Schválenie podnájmu majetku obce (garáže na ŠK) v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa
1.4.2013, čl.IV, bod 9, firme Dr. Real, spol.sr.o. Bratislava na 5 rokov.
12. Schválenie nákupu KONVEKTOMATU pre potreby kuchyne v školskej jedálni (ZŠ)
v predpokladanej cene 9000EUR vrátane DPH na základe výsledkov z EKS (Elektronický
kontraktačný systém -elektronické trhovisko)
-

13.Rózne
-Prehľad navrhovaných projektov a prác v obci Lozorno. (obdobie 2015 —2018)
-Demontáž 3ks betónových stlpov el. vedenia na ul. Cintorínska v dlžke l2Obm ZsDi
a osadenie 2 ks stlpov verejněho osvetlenia. Súme!
-Nutná oprava brehu Suchého potoka pri ul. Na riadku a Hlavná. Zosuv brehu aj obecnej
cesty. (foto)
-Organizácia celoobecnej jamej brigády na 28.3.215 (sobota) od 8.00 hod.
14. Diskusia.
15. Záver.
Starosta navrhol vypustif z rokovania bod Č. 8
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice :

A. Jánošová
Ing. P. Simoniě

7
O
O

-

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

Ing. J. Bojkovská
A. Zeman
Viera Zelipská

-

-

Bod programu č. 8 bude nahradený ďalším v poradí a následne zvyšné body programu budú
posunuté.
K bodu Č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie Č. 9/20 15 trvá.
Uznesenie Č. 10/2015 trvá.
Uznesenie Č. 14/201 5 —trvá.
Uznesenie Č. 15/20 15 trvá.
—

—

—

2

„PROTJ“
„ZDRŽAL SA“

7
0
O

-

-

Kbodu Č. 3
Schválenie nákupu ochranných prostriedkov (4sady) pre potreby DOHZ Lozorno na
základe zverejnenia zámeru obce a predložených cenových ponúk vo výške 4400 EUR
vrátane DPH.
Uznesenie Č. 18/2015
OZ v Lozorne schvaľuje nákup ochranných prostriedkov (4sady) pre potreby DOHZ Lozorno
na základe zverejnenia zámeru obce a predložených cenových ponúk vo výške 4400 EUR
vrátane DPH.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

7
O
O

-

-

-

K bodu Č. 4
Ziadosť Mgr. Petra Vrbinčíka, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu ľndovej školy umenia
(CKaV) vo výške ....EUR (84 detí z obce Lozorno).
A. Jánošová pýta sa, čije možné prispievať na Základnú umeleckú školu, ktorá je
súkromný sektor, ak to nevychádza finančne, mal by sa zrejme zvýšit‘ mesačný poplatok na
diefa, navrhuje najskůr prerokovat‘ za účasti p. Vrbinčíka v komisii a potom rozhodnúť,
Ing. J. Bojkovská prezerala nájomnú zmluvu, je tam množstvo hodín za priestory, ktoré
ZUS užíva, má práve dojem, že je nájomná zmluva podhodnotená a obec ZUS dostatočne
dotuje, možno by mohla obec prispief na deti v sociálne slabších rodinách,
Mgr.B. Sedivý navrhuje odročit‘ na budúce zasadnutie OZ
-

—

-

—

-

—

Uznesenie č.19/2015
OZ v Lozorne navrhuje žiadosť Mgr. P. Vrbinčíka prerokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ
po prerokovanív kultúrnej a finančnej komisii za účasti Mgr. P. Vrbinčíka.
-7
„PROTJ“
O
„ZDRŽAL SA“
O
-

-

K bodu Č. 5
Ziadosť DOHZ Lozorno o vybudovanie ústredného vykurovania hasičskej zbrojnici
z rozpočtu obce, po1. 630 z dóvodu zefektívncnia nákladov na el. encrgiu počas zimných
mesiacov.
-R. Došek
či by nebolo vhodné zefektívniť náklady na vykurovanie práve zateplením
budovy alebo aspoň brán
—

-Zeman, navrhuje pri vybudovaní vykurovania zatepliť aj brány
-Mgr. Ľ. Tvrdoň navrhuje najskör zatepliť a zistif spotrebu
Uznesenie Č. 20/20 15
—

3

OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie ústredného vykurovania v hasičskej zbrojnici
z rozpočtu obce, po1. 630 z dövodu zefektívnenia nákladov na el. energiu počas zimných
mesiacov, na základe výberového konania a cenových ponúk v predpokladanej výške do 3600
EUR vrátane DPH.
-5
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“ 2 (R. Došek, B. Šedivý)
-

-

K bodu Č. 6
Prerokovanie možnosti odkúpenia pozemkov registra „C“, p.Č. 9082/6 a 9089/64 vo
výmere 850m2 (koniec Karpatskej ul.) za účelom vybudovania a rozšírenia
infraštruktúry obce, od Pozemkového spoločenska so sídlom Gozovská č.64/10, 900 55
Lozorno za 3800 EUR.
-Ing. J. Bojkovská odporúčanie stavebnej komisie je, aby si stavebníci, ktorí v uvedenej
lokalite stavajú rodinné domy komunikáciu nešili a odkúpili vo vlastnej réžii, cestou
oslovenia valného zhromaždenia Lesného spoločenstva
—

Uznesenie č. 21/2015
OZ v Lozorne neschvaľuje odkúpenie pozemkov registra „C“, p.č. 9082/6 a 9089/64 vo
výmere 850 m2 (koniec Karpatskej ul.) za účelom vybudovania a rozšírenia infraštruktúry
obce (obecná cesta), od Pozemkového spoločenstva 5° sídlom Gozovská č.64/10, 900 55
Lozorno za 3800 EUR.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

7
O
O

K bodu Č. 7.
Schválenie návrhu na „skoršie“ úplné dobudovanie COV. (skrátiť termín min. o 1 rok)
II. etapa do 31.5.2015, úhrada do 30.6.2015
III. etapa do 30.9.2015 s rozložením splátky za III. etapu na
dve splátky.(4.Q r. 2015 a 1.Q2016.)
-

Ing. D. Gombitová
-starosta

—

—

pýta sa, aké sú technické parametre

Čov,

predložil prítomným tabuľku s technickými parametrami

ČOV Lozorno

Uznesenie č. 22/20 15
OZ v Lozorne odročuje prejednanie návrhu skrátenia termínu na úplné dobudovanie II. a III.
etapy Čov na mesiac jún 2015.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

7
O
O

K bodu Č. 8

4

Schválenie odkúpcnia pril‘ahlého pozemku k prístupovej miestnej komnnikácii do
obytnej zóny B3, p.č. 2138/7 vo výmere 118m2, LV č.5574 Obcou Lozorno, od vlastníka
pozemku p. Michala Heseka, ul. Nová č. 500/21, Lozorno v celkovej sume 1 EUR.
Uznesenie Č. 23/20 15
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie parc.č. 2138/7 ostatná plocha vo výmere 118 m2
zapísanej na LV Č. 5574 vo vlastníctve Michala Heseka, Nová č. 500/21, Lozorno v celkovej
sume 1 EUR v prospech Obce Lozorno.
—

„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

7
O
O

K bodu Č. 9
Schválenie nákladov na zimnú údržbu (odhřňanie suchu) vo výške 2900 EUR.
-R. Došek

—

zdá sa mu to neadekvátne, do budůcnosti treba prehodnotiť

Uznesenie Č. 24/20 15
OZ v Lozorne schvaľuje vyplatenie nákladov na zimnú údržbu (odhfňanie snehu) vo výške
2464 EUR.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

7
O
O

K bodu 10
Schválenie podnájmu majetku obce (garáže na SK) v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa
1.4.2013, čl.IV, bod 9, firme Dr. Real, spol.sr.o. Bratislava na S rokov.
-A.Zeman
pýta sa prečo OZ má schvaľovat‘ zmluvy, bob dohodnuté, že sa bude
financovanie SK prehodnocovat‘, tento bod by sa mal odročif a nešit‘ až zaujmeme stanovisko
k SK, na ktorom sa poslanci dohodli
—

-Mgr. Ľ. Tvrdoň

—

treba to niešif, aby nevznikli straty ŠK

-A. Zeman treba ozrejmiť niektoré veci, ohľadom predsedu ŠK, ak je vymenovaný ako
predseda, či möže podpisovat‘ zmluvy, ďalej sa pýta, Či zmluvy podpisujú poslanci abebo
starosta obce, nevieme ako bude fungovať SK
—

J. Bojkovská
primerané
-

-

A. Jánošová

—

—

pýta sa na cenu prenájmu za 1 m2, následne konštatuje, že nájomné je

navrhuje ešte čakať s rozhodnutím

Uznesenie Č. 25/2015
OZ v Lozonne schvaľuje uzavretie podnájomnej zmluvy na objekt garáže SK pre Dr. Real,
spol.s.n.o., Bratislava na 5 rokov.
„ZA“

-

5

5

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

O
2(A. Jánošová, A. Zeman)

-

Kbodu 11
Schválenie nákupu KONVEKTOMATU pre potreby knchyne v školskej jedálni (ZS)
v predpokladanej cene 9000EUR vrátane DPH na základe výsledkov z EKS
(Elektronický kontraktačný systém elektronické trhovisko).
-

A.Zeman pýta sa, že ak sa konvektomat zadá do elektron. Trhoviska, či móžeme s cenou
hýbat‘, robil prieskum cien na internet. stránkach a napr. na 700 porcií boli nižšie o cca 30%,
-

—

starosta vysvettil postup pri nákupe prostredníctvom elektronického trhoviska, nemali by
sa spochybňovať predložené cenové ponuky riaditel‘a ZS po konzultácii s vedením školskej
jedálne.
-

—

Uznesenie Č. 26/2015
OZ v Lozome schvaľuje nákup KONVEKTOMATU pre potreby kuchyne v školskej
jedálni (ZS) v predpokladanej maX. cene 9000 EUR vrátane DPH na základe prieskumu
trhu.
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-7
O
O
-

-

K bodu 12
Rózne
-Prehl‘ad navrhovaných projektov a prác v obci Lozorno. (obdobie 2015—2018)
Starosta informoval poslancov s prehľadom projektov.
Mgr. Ľ. Tvrdoň
priority
-

—

navrhuje vykonat‘ samostatné stretnutie k uvedenému bodu, aby sa určili

-Ing. J. Ragasová pýta sa, či bude oprava cesty na Oreehovej ulici, kedy to bude rozhodnuté,
žiadne stanovisko sa nedozvedeli
—

-A. Zeman nezozumie, prečo starosta odkladá všetko na september, posiela foto poslancom,
Čo treba riešiť, majú záujem ako poslanci stretnúť sa a nešit‘ a starosta to odloží na september,
treba si urobif priority, ďalej treba zverejniť nahrávky na web obce Lozorno, prečo sa idú
dávat‘ ľuďom pečienky za účasf na brigáde, tiež kofolu, stretli by sa i bez toho ‚ majú snahu to
robit‘ zadarmo, je to mnhanie financiami, fin. čiastka bola 1300 EUR na obecnú zabíjačku
a teraz d‘alšia,
—

-starosta navrhuje, aby poslanci v budúcnosti brigádu zorganizovali so sponzormi a bez
pečienky. Zabíjačka bola organizovaná ako každonočne a slúži na podporu „spolkov“ v obci
a zblíženie sa ľudí v obci. Nie na zárobok a podnikanie!
-Co sa týka projektov a prác, starosta iba vyzýva OZ, aby si dobre naštudovali preložené
projekty a nutné práce v prospech obce. Je dostatok času na predloženie požiadaviek na
rozvoj obce, teda projekty a práce musia byt‘ dobre pripravené bez toho, aby sa menili počas
realizácie, resp. nebolo jasné čo treba robif...
—

G

-Demontáž 3ks betónových stlpov el. vedenia na ul. Cintorínska v dÍžke l2Obm ZsDi
a osadenie 2 ks stlpov verejného osvetlenia. Súrne!
Starosta podal informáciu o demontáži bet. stlpov na Cintorínskej ulici.
-Nutná oprava brehu Suchého potoka pri ul. Na riadku a Hlavná. Zosuv brehu aj
obecnej cesty. (foto)
-starosta podal informáciu
-Organizácia celoobecnej jarnej brigády na 28.3.215 (sobota) od
Starosta pozval všetkých poslancov na brigádu

8.00 hod.

-A.Jánošová navrhuje v budúcnosti odmenif drobnost‘ami len deti, má skúsenosti
s brigádou z minulého obdobia, pracovala so skupinkou v rómskej kolónu
K bodu 13
Diskusia
-Ing. D. Gombitová
prečo regulérne nefunguje kompostovisko, prečo vzniká skládka
zeleného odpadu v lese a mého odpadu
-Ing. J. Bojkovská
navrhuje vyzvať vlastníka pozemku Urbársku spoločnosť, aby
vykonávali pravidelne kontrolu
K bodu 14
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o hod.20,OO.hod.

Overovatelia:

Adriána Jánošová

Ing. Peter Šimonič

Ľubo rHúbe
st sta obc

Zapísala: Viera Želipská

