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Zápis
z 8. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného díla 23.09.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní

7

Kboduč. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 23.09.2015 o 17,00 hod otvoru zasadnutie
obecného zastupiteľstva obce Lozorno, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia CZ nasledovne:

1. Otvorenie

oz a určenie navrhovateľov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

2. Kontrola uzneseni.
3. Prijatie rozhodnutia o proteste prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
6115 1106-3zodňa3.6.2015.
4. Schválenie dotácie na rekonštrukciu oplotenia Športového klubu (bývalý areál TJ Lozorno)
v predpokladanej sume 15 000EUR.
5. Schválenie dotácie ŠK Futbalový oddiel o.z. na športovú činnosť ŠK, vo výške
10 000EUR z rozpočtu obce.
6. Schválenie rozšírenia obecnej MŠ o jednu triedu (10 detí) na základe predloženého
projektu a získanej dotácie od MŠVVaŠ vo výške 20 000EUR.
7. Schválenie návrhu na obstaranie nového Územného plánu (ÚPN) obce Lozorno na
obdobie r. 2017 2032 (15 rokov) na základe skončenia účinnosti póvodného územného
plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016.
8. Schválenie spolufinancovania prekládky VN (vedenie vysokého napátia) nad Troganovými
lúčkami so ZSDIS (západoslovenská distribučná a.s.) vo výške 28 053,1 1EUR na základe
žiadosti obyvateľov obce (petícia) a predloženého projektu ZSDIS.
9.Odkúpenie pozemku p.č. 9308/32 vo výmere 131m2 vo vlastníctve p. Boženy Drahošovej,
ul. Hlavná 325/461, za cenu IEURIm2, obcou Lozorno.
lO.Schválenie čerpania rezervného fondu vo výške 33 449,I3EUR na kapitálové výdavky
(dobudovanie COV) podľa *10 odst. 8 zákona č. 583 2004.

11. Schválenie návrhu VZN Č. 1/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a diet‘a materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno, ktorým sa
ruší VZN Č. 1/2013.
12. Schválenie návrhu VZN Č. 2/2015 O určení príspevku na čiastočnú úbradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN Č. 2/20 13.
13. Žiadosť p. Jozefa Klinga s manželkou, bytom Dlhá 30/815, Lozorno o prevod pozemku
p.č. 8880/766 vo vlastníctve obce Lozorno v cclkovej výmere 60m2 za cenu IEURJm2, za
účelom majetko právneho vysporiadania priľahlého pozemku.
14. Žiadosť ZsD a.s. (Západoslovenská distribučná) Čulenova 6, Bratislava o odsúhlasenie
zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce Lozorno v Obecnom
zastupiteľstve (BA-Cintorínska NNK) na parcele reg. C 559/3, 2138/7 a parcele reg. E
672/21 a 1257/1.
15. Schválenie dodávateľa na vypracovanie „Žiadosti o nenávratný frnančný príspevok“ na
COV a Vodojem na základe výzvy OPKZP-PO1-SCI21/l22-2015 na základe zverejnenej
výzvy na profile verejného obstarávateľa obce Lozorno a dodaných cenových ponúk.

16. Návrh poslanca OZ Antona Zemana, na zmenu členov dozornej rady (DR) Lozorno s.r.o.
17. Schválenie dodávateľa projekčných prác a konzultácii na získanie dotácie na zlepšenie
tepelno-technických vlastností Základnej školy (3 budovy) Lozorno a budovy Sportového
klubu Lozorno na základe výzvy Enviromentálneho fondu SR.
18. Rózne
IROP (integrovaný regionálny operačný program) info
Info o oprave brehu Suchého potoka pri ul. Na Riadku
Info o pripravovaných projektoch na základe zverejnených výziev
-

-

19. Diskusia.
20. Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Ľuboš Tvrdoň

Zapisovateľka:

Mária Kovarovičová

Overovatelia zápisnice:

Adriana Jánošová
Anton Zeman
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Uznesenie Č. 49/2015
OZ v Lozome:
a)berie na vedomie určenie overovatel‘ov a zapisovateľa:
Overovatelia zápisnice:
Adriana Jánošová
Anton Zeman

Zapisovateľ:

Mária Kovarovičová

b) volí:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Ľuboš Tvrdoň

c) schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-
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K bodu Č. 2
Kontrola uznesení.
Uznesenie Č. 50/2015
OZ v Lozome odročuje bod programu na budúce zasadnutie OZ.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

-
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K bodu Č. 3
Prijatie rozhodnutia o proteste prokurátora, okresuej prokuratúry Malacky, Číslo
konania Pd 6111511106-3 zo dňa 3.6.2015.
Uznesenie Č. 5 1/2015
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí dňa 23.09.2015 prijalo vo veci Protestu prokurátora,
Okresnej prokuratúry Malacky, Číslo konania Pd 61/15/1106-3 zo dňa 03.06.2015
nasledovné rozhodnutie:
a) vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
61/15/1106-3v celom jeho rozsahu.
b) V zmysle vyhovenia protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, číslo
konania Pd 61/15/1106-3, ruší v celom rozsahu VZN obce č. 5/2004 o vykonaní
ocbrannej deratizácie a dezinsekcie.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-
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Kbodu4
Schválenie dotácie na rekonštrukciu oplotenia Sportového klubu (bývalý areál TJ
Lozorno) v predpokladanej sume 15 000EUR.
Mgr. B. Šedivý navrhuje, nakoľko je prítomný p. J. Haramia ako zástupca ŠK Lozorno, aby
podal vyjadrenie k návrhu na vybudovanie oplotenia areálu ŠK.
A. Jánošová poukázala na výberové konanie dodávateľa, kde obstarávateľom bude obec,
ďalej požadovala bližšie informácie k stanovenej čiastke na oplotenie
A. Zeman požaduje cenovú ponuku od správcu SK Lozorno na uvedenú stavbu
—

—

—

Uznescnie Č. 52/2015
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu oplotenia SK z rozpočtu obce.
-5
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

O

-

-

2( A. Zeman, R. Došek)

K bodu 5
Schválenie dotácie SK Futbalový oddiel o.z. na športovú činnosť SK, vo výške
10 000 EUR z rozpočtu obce.
Poslanci Ing. J. Bojkovská, Mgr. B. Šedivý, Ing. Mgr. J. Vlček, A. Zeman, Mgr. Ľ. Tvrdoň,
R. Došek, A. Jánošová diskutovali k dotácii a vyúčtovaniu dotácie na športovú čim~osť
f‘utbalového oddielu.
P. Rybár zástupca FO podal vysvetlenie.
-

—

—

Uznesenie Č. 53/20 15
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu SK Lozorno
výške 10 000 EUR.

—

futbalový oddiel na športovú čim~osť vo

-6
„PROTI“
1(Mgr. Ľ. Tvrdoň)
„ZDRZAL SA“ O
-

-

K bodu 6
Schválenie rozšírenia obecnej MS o jednu triedu (10 detí~ na základe predloženého
projektu a získanej dotáeie od MSVVaS vo výške 20 000EUR.
Uznesenie č. 54/2015
OZ v Lozorne schvaľuje rozšírenie obecnej Materskej školy o jednu triedu (10 detí) na
základe predloženého projektu a získanej dotácie od MŠVVaS vo výške 20 000EUR
a zároveň poveruj e starostu obce zahájením výberového konania na dodávateľa rekonštrukcie.
„ZA“
„PROTI“
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„ZDRŽAL SA“

-
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Kbodu7
Schválenie návrhu na obstaranie nového Uzemného plánu (UPN) obce Lozorno na
obdobie r. 2017 2032 (15 rokov) na základe skoněcnia účinnosti póvodného územného
plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016.
‚

—

Ing. Mgr. J.Vlček

žiadal informáciu k platnosti ÚPN obce Lozorno

—

Uznesenie Č. 55/2015
OZ v Lozorne odročuje bod č. 7 na budúce zasadnutie OZ.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

-
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K bodu X
Schválenie spolufmancovania prekládky VN (vedenie vysokého napätia) nad
Troganovými lúčkami so ZSDIS (Západoslovenská distribučná a.s.) vo výške 28 053,11
EUR na základe žiadosti obyvatel‘ov obce (petícia) a predložcného projektu ZSDIS.
Ing. J. Bojkovská žiada o vysvetlenie k spolufinancovaniu, kto sa bude na ňom podieľať,
prikláňa sa k schváleniu žiadosti,
A. Zeman navrhuje podieľat‘ sa na zemných prácach,
p. Hurbanič, p. Belčík vysvetlili nutnosť prekládky položením kábla a nie stlpmi
—

—

‚

—

Uznesenie č. 56/2015
OZ v Lozome schvaľuje spolufinancovanie prekládky VN (vedenie vysokého napätia) nad
lokalitou Troganove lúčky so ZSD (Západoslovenská distribučná a.s.) vo výške
28 053,11EUR bez DPH.
-5
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“ 2(R. Došek, Mgr. Ľ. Tvrdoň)
-

-

K bodu 9
Odkúpenie pozemku p.č. 9308/32 vo výmere 131m2 vo vlastníctve p. Boženy Drahošovej,
ul. Hlavná 325/461, za cenu 1EURJm2, obcou Lozorno.
Uznesenie č. 57/2015
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie priľahlého pozemku parcela registra „C“ Č. 9308/32
záhrady vo výmere 131m2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 588 vo vlastníctve Boženy
Drahošovej rod. Ondriašovej, bytom Hlavná 325/46, 900 55 Lozorno vpodiele 1/1,
ktorý tvorí súčasť prístupovej miestnej komunikácie, do vlastníctva Obce Lozorno za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1 € stým, že náklady spojené so spísaním kúpnej
zmluvy a s katastrálnym konaním, predmetom ktorého je prevod vyššie uvedenej
nehnuteľnosti, znáša v plnom rozsahu kupujúca Obec Lozorno.
—
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„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

O
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K bodu 10
Schválenie čerpania rezervného fondu vo výške 33 449,13EUR na kapitálové výdavky
(dobudovanie COV) podl‘a *10 odst. 8 zákona č. 583/2004.
Poslanci Mgr. B. Sedivý, R. Došek žiadali vysvetlenie k čerpaniu rezervného fondu
—

—

Uznesenie Č. 58/2015
OZ v Lozorne schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 33 449,13 EUR na kapitálové
výdavky (dobudovanie COV) podľa *10 odst. 8 zákona č. 583/2004.
„ZA“
„PROTI“
‚1ZDRZAL SA“
-

-

6
I (R. Došek)
O

Kbodu 11
Schválenie návrhu VZN Č. 1/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materskej školy a školských zariadení 50 sídlom na území obce Lozorno, ktorým
sa ruší VZN č. 1/2013.
Uzncsenie Č. 59/2015
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN Č. 1/2015 ‚ ktorým sa nabrádza VZN Č. 1/2013
„O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom území obce Lozorno“.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

.-
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Kbodu 12
Schválenie návrhu VZN č. 2/2015 O určení príspevku na čiastoČnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č. 2/2013.
Uznescnie Č. 60/20 15
OZ v Lozome schvaľujc VZN Č. 2/2015 „O určení príspevku na ČiastoČnú úbradu nákladov
v školách a školských zariadeniach“, ktorým sa ruší VZN Č. 2/20 13.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

-
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Kbodu 13
Ziadosť p. Jozefa Klinga s manželkou, bytom Dlhá 30/815, Lozorno o prevod pozemku
p.č. 8880/766 vo vlastníctve obce Lozorno v celkovej výmere 60m2 za cenu 1EURIm2, za
účelom majetko právneho vysporiadania pril‘ahlého pozemku.

Uznesenie Č. 61/2015
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OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela registra „C“ Č. 8880/766
zastavané plochy a nádvoria o výmere 60m2, zapísaný na liste vlastníctva Č. 963 vo
vlastníctve obce Lozorno v podiele 1/lv zmysle ust. ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého
zreteľa pre žiadateľa Jozefa Klinga a manž. Ladislavy Klingovej r. Minarovičovej, bytom
Dlhá 8 15/30, Lozorno v sume 1 €/m2 stým, že poplatky spojené s prevodom znášajú
v plnom rozsahu kupujúci. Ide o pozemok, ktorý v minulosti vlastnili ako roľu rodičia
žiadateľov a jeho súčasní užívatelia ho uživaj ú ako oplotenú predzábradku a ako svoje
vlastníctvo.

—

„ZA“
„PROTJ“
„ZDRŽAL SA“
-

-
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K bodu 14
Ziadosť ZsD a.s. (Západoslovenská distribučná) Culenova 6, Bratislava o odsúhlasenie
Zn1IUVy o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce Lozorno
v Obecnom zastupitel‘stve (BA-Cintorínska NNK) na parcele reg. C 559/3, 2138/7
a parcele reg. E 672/21 a 1257/1.
Uznesenie Č. 62/2015
OZ v Lozorne schvaľuje Zmluvu o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastnictve
obce Lozorno v Obecnom zastupiteľstve (BA-Cintorínska NNK) na parcele reg. C 559/3,
2138/7 a parcele reg. E 672/21 a 1257/1 so ZsD a.s. (Západoslovenská distribučná), Culenova
6, Bratislava.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-
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K bodu 15
Schválenie dodávatel‘a na vypracovanie „Ziadosti o nenávratný finančný príspevok“ na
COV a Vodojem na základe výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 na základe
zverejnenej výzvy na proflle vercjného obstarávateľa obce Lozorno a dodaných
cenových ponúk.
Ing. Mgr. J. Vlček, A. Zeman, Mgr. B. Šedivý informovali sa bližšie ohľadom výziev
OPKZP, nakoľko může byt‘ obec Lozorno úspešná, diskutovali k predloženým ponukám
—

Uznesenie Č. 63/2015
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa fy ALLEXIS s.r.o., Staré Grunty 1/B, Bratislava na
vypracovanie žiadosti o NFP (OPKZP) na COV a Vodojem v cene 6 000 EUR s DPH.
-7
„PROTI“
O
„ZDRŽAL SA“ O
-

-
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K bodu 16
Návrh poslanca OZ Antona Zemana, na zmenu členov dozornej rady (BR) Lozorno
s.r.o.
Ing. Mgr. J. Vlček žiadal o informáciu o rozhodnutí Okresného súdu v Malackách
—

Uznesenie č. 64/20 15
OZ v Lozorne odročuje bodě. 16 na budúce zasadnutie OZ.
-7
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
-

-

K bodu 17
Schválenie dodávateľa projekčnýeh prác a konzultácii na získanie dotácie na zlepšenie
tepelno-technickÝch
vlastností Základnej školy (3 budovy) Lozorno a budovy
Sportového klubu Lozorno na základe výzvy Enviromentálneho fondu SR.
Uznesenie č. 65/2015
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa fy CNS EuroGrants s.r.o., Poľná 5626, 901 01 Malacky
na proj ekčné a konzultačné práce na získanie dotácie na zlepšenie tepelno-tecbnických
vlastností Základnej školy (3budovy) Lozorno a budovy Sportového klubu Lozorno na
základe výzvy Enviromentálneho fondu SR.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-
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Kbodu 18
Rózne
IROP (integrovaný regionálny operačný program) info
Info o oprave brehu Suchého potoka pri ul. Na Riadku
Info o pripravovaných projektoch na základe zverejnených výziev
-

-

Poslanci boli písomnou formou informovaní o pripravovaných projektoch.
K bodu 19
Diskusia
Diskusné príspevky boli prerokované počas jednotlivých bodov rokovania.
K bodu 20
Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončilo 21,30 hod.
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Overovatelia:

Adriana Jánošová
Anton Zeman

Ľubomí
star

Zapísala: Mária Kovarovičová

Húbe
obce

