Zápis
z 6. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 30.06.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítomní

9

Kboduč. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 30.06.2015 o 17,00 hod otvoru 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. Úprava rozpočtu obce nar. 2015 v zmysle zák. Č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Schválenie záverečného účtu obce Lozorno za r. 2014.
5. Schválenie návrhu na skrátenie termínu na úplné dobudovanie Čov Lozorno III. etapy
podľa ZoD zo dňa 24.4.2014. (skrátiť termín min. o 1 rok) III. etapa do 30.9.2015
s rozložením splátky za III. etapu na dve splátky.( 1/2 3-4.Q r. 2015 a 1 2 1.Q201 6.)
-

6. Schválenie návrhu na obstaranie nového Územného plánu (ÚPN) obce Lozorno na
obdobie r. 2017 2032 (15 rokov) na základe skončenia platnosti póvodného úzetnného
plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016.
7. Schválenie PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce Lozorno nar. 2014
2020.
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok r. 2015.
9. Schválenie žiadosti ŠK Lozorno o poskytnutie mimoriadnej dotácie na dokúpenie
ukradnutých vecí potrebných na činnosť SK, vo výške 3000 EUR z rozpočtu obce.
10. Schválenie žiadosti riaditeľa ZŠ na vymaľovanie objektov ZŠ v predpokladanej sume
do 20000 EUR.
11. Žiadosť p. Ivana Lukasa a manž. Jany Lukasovej, ul. Nová 622/13, Lozorno o odkúpenie
obecného pozemku p.č. 1257/6 vo vlastníctve obce Lozorno v celkovej výmere 17m2 za

cenu 1 OEURJm2, za účelom zlegalizovania skutkového stavu priľahlého pozemku k p.č.
590/1 a2.
12. Rózne
-Architektonické riešenie vstupu do dediny. Prezentácia navrhovaného riešenia občianskou
iniciatívou Pro Lozorno.
-Možnosf spolupráce s obcou ZOHOR pri riešení cyklotrás, IROP (integrovaný regionálny
operačný systém) cyklodoprava.
-Prehľad výdavkov nad 200 EUR za 04/2015.
-

Správa z NFK

—

dohody.

13. Diskusia.
14. Záver
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Luboš Tvrdoň
Mgr. Branislav Sedivý
Mária Kovarovičová
Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Peter Simonič

Mgr. D. Rušinová podala návrh na doplnenie do programu rokovania pod bodom Č. 12
„Ziadosť Mgr. Petra Vrb inČíkcz, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu ľudovej školy umenia
(CKaV).“
A. Zeman podal návrh na doplnenie do programu rokovania pod bodom č. 13 „Vypovedanie
zmluiy s n. o. Venia na základe ČL 5, pís. b, zmluvy zo dňa 6.12.2007.“
—

—

Poslanci navrhli bod programu č. 3 „Úprava rozpočtu obce na r. 2015 v zmysle zák. Č.
58312004Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektoiých zákonov“ presunút‘ a nešit‘ v programe neskór, pod bodom Č. 11.
—

Uznesenie č. 34/2015
OZ v Lozorne:
a)berie na vedomie určenie overovatel‘ov a zapisovateľa:
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Peter Simonič
Zapisovateľ:
b) voli:
Návrhová a mandátová komisia:

Mária Kovarovičová

Mgr. Luboš Tvrdoň
Mgr. Branislav Sedivý

c) schval‘uje prcdložeuý program zasadnutia OZ.

2

„ZA“
8
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
Poslankyňa A. Jánošová nehlasovala, na zasadnutie OZ prišla s oneskorením.
-

-

K bodu Č. 2
Kontrola prh atých uznesení.
Uznesenie Č. 35/2015
OZ v Lozorne sehval‘uje:
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.

9/2015
ponechat‘ v
10/20 15 vypustit‘ zo
14/20 15 ponechat‘ v
22/20 15— vypustit‘ zo
28/20 15— vypustit‘ zo
31/2015 ponechat‘ v
—

—
—

—

sledovaní
sledovania
sledovaní
sledovania
sledovania
sledovaní

-8
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
Poslankyňa A. Jánošová nehlasovala, na zasadnutie OZ prišla s oneskorením.
-

-

Kbodu č.3
Schválenie závereČného účtu obce Lozorno za r. 2014.
Uznesenie Č. 36/2015
OZ v Lozorne
a) bene na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce za r. 2014
správu audítora za r. 2014
b) schval‘uje
Záverečný účet obce a celoročně hospodárenie s výhradou
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
33 449,13 EUR.
-

-

-9
„PROTI“
O
„ZDRZAL SA“ O
-

-

K bodu Č. 4
Schválenie návrhu na skrátenie termínu na úplné dobudovanie COV Lozorno III.
etapy podl‘a ZoD zo dňa 24.4.2014. (skrátiť termín min. o 1 rok) IH. etapa do 30.9.2015
s rozložením splátky za III. etapu na dve splátky.( 1/2 3-4.Q r. 2015 a 1/2 1.Q2016.)
-

Tento bod programu bol zaradený do programu OZ na základe Tozhodnutia poslancov
v 03/2015, uznesením 22/2015.

3

Poslanci Mgr. Ľ. Tvrdoň, Ing. J. Bojkovská
splátok.

—

navrhujú dodržať póvodne schválený plán

Uznesenie Č. 37/2015
OZ v Lozorne schvaľuje skrátenie termínu na úplné dobudovanie COV Lozorno
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

—

III. etapy.

1 (A. Jánošová)
8
O

-

-

Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
Kboduč.5
Schválenie návrhu na obstaranie nového Uzenuiého plánu (UPN) obce Lozorno na
obdobie r. 2017 2032 (15 rokov) na základe skončenia platnosti póvodného územného
plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016.
‚

‚

—

K uvedenému bodu reagovali pripomienkami Ing. J. Bojkovská, Ing. arch. M. Drahoš, Ing.
R. Svaleková.
-

Uznesenie Č. 38/2015
OZ v Lozorne odročuje uvedený bod programu na zasadnutie OZ v 09/20 15.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

9
O
O

-

K bodu č. 6
Schválenie PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce Lozorno na r. 2014
2020.

—

Ing. Mgr. J. Vlček- konzultoval s Ing. D. Gombitovou, ktorá projekt preštudovala, aby mohol
zaujat‘ stanovisko, dokument je pre budúcnosť veľmi dóležitý,
Mgr. Ľ. Tvrdoň
detiZS,

—

Ing. J. Bojkovská

vyjadril sa k tvorbe PHSR na základe ankety, do ktorej sa zapojili najmä

—

vyj adrila názor k dóležitosti dokumentu PHSR.

Uznesenie Č. 39/2015
OZ v Lozorne schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) nar. 2014— 2020.

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-9
O
O
-

-

K bodu Č. 7
Schválenie plánu kontrolnej Činnosti HK obce na druhý polrok r. 2015.
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Uznesenie Č. 40/2015
OZ v Lozorne schvaľuj e plán kontrolnej činnosti 14K obce na druhý polrok r. 2015.

„PROTJ“
„ZDRZAL SA“

-9
O
-

O

-

K bodu Č. 8
Schválenie žiadosti Futbalového oddielu SK Lozorno o poskytnutie mimoriadnej
dotácie na dokúpenie ukradnutých ved potrebnýcb na Činnosť SK, vo výške 3000 EUR
z rozpočtu obce.
R. Došek oboznámil prítonmých s konkrétnym zoznamom ukradnutých vecí a s vyčíslenou
škodou vzniknutou FO SK Lozorno a obci Lozorno vo výške 680 EUR + 380 EUR škoda na
vstupných dverách,
—

Ing. J. Bojkovská ‚ A. Jánošová
čerpanie dotácii z rozpočtu obce,

—

vyjadrili dóležitosť predložit‘ doklady za

doterajšie

Mgr. Ľ. Tvrdoň vyjadroval sa k poistným zmluvám majetku ŠK a obce Lozorno, v~adri1
názor k dotácii pre FO SK Lozorno
—

Uznesenie Č. 41/2015
OZ v Lozorne schvaľuje mimoriadnu dotáciu na dokúpenie ukradnutých vecí potrebných na
činnosť FO vo výške 3000 EUR z rozpočtu obce.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

O
8
1 (Ing. Mgr. J. Vlček)

-

-

Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
K bodu Č. 9
Schválenic žiadosti riaditel‘a ZS na vymaľovanie objektov ZS v predpokladanej sume
do 20 000 EUR.
Mgr. Ľ. Tvrdoň
navrhuje digitalizovat‘ ZŠ, navrbnút‘ treba do konca r. 2015 dizain
maľovania, ďalej rekonštrukcia budovy, navrhuje zakúpenie PC do tried pre učiteľov z Fm.
darov a prostriedkov z obce, predniesol porovnanie ZS Lozorno s ostatnými školami, treba
hľadat‘ možnosti k ubytovaniu učiteľov a lektorov, navrhuje skvalitnenie vzdelávania ZS
—

Mgr. D. Rušinová

—

vyjadrila sa k skvalitneniu vzdelávania ZŠ, k vypracovanému dotazníku

Uznesenie Č. 42/2015
OZ v Lozome schvaľuj e dotáciu na ZS Lozorno na:
a) 5000 EUR na digitalizáciu
b) 5000 EUR na akútne opravy
c) 5000 EUR na znásobenie darov prijatých do novembra 2015 na nákup PC
a dataprojektorov.
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„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

-

-

7

O
2 (A. Jánošová, Ing. P. Simonič)

Kboduč. 10
Ziadosť p. Ivana Lukasa
a manž. Jany Lukasovcj, ul. Nová 622113, Lozorno
o odkúpenie obecného pozemku p.ě. 1257/6 vo vlastníctve obce Lozorno v celkovej
výmere 17m2 za cenu 10 EURJm2, za účelom zlegalizovania skutkového stavu
priľahlého pozemku k parc. ě. 590/1 a 2.
A.Jánošová
žiadateľov,

—

vyjadrila názor k spravodlivému odsúblasovaniu a schvaľovai~iu pre všetkých

R. Došek tiež navrhuje spravodlivé riešenie
—

Uznesenie Č. 43/2015
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 1257/6 zastav, plocha
o výmere 17m2, odčleneného podľa UP Č. 14023679-21/2015 na oddelenie pozemku,
vyhotoveného geodetom M. Zigom, Drotárska 41, Bratislava dňa 25.05. 2015 v zmysle ust. ~
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľa Ivana Lukasa a manž. Janu Lukasovú, ul. Nová 13/622, 900 55 Lozorno v sume 10
EURIm2. Ide o pozemok, ktorý v minulosti v dobrej viere užívali rodičia žiadateľov a na
ktorom súčasní žiadatelia postavili betónové oplotenie v donmení, že je ich vlastníctvom.
-

-0
„PROTI“
9
„ZDRZAL SA“
O
-

-

Návrh uznesenia hlasovaním neprcšiel.
Kbodu Č. 11
Uprava rozpočtu obce na r. 2015 v zmysle zák. č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladá starosta: (ekonóm obce p. KovaroviČová, MK obce Ing. Šefčíková a FK)
V zmysle *14, odst.2, pis. a, zak. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách úzenmej
samosprávy je potrebné vykonat‘ zmenu rozpočtu v niektorých položkách... Zmeny rozpočtu
je potrebné vykonať na príjmovej strane, ako aj na výdavkovej.
Uznesenie Č. 44/2015
OZ v Lozorne uznesením Č. 44/2015 zo dňa 30.6.2015, schvaľuje zmenu rozpočtu nar. 2015.
podľa predloženého návrhu.
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v tis. Eur

Rozpočet
na r. 2015

Návrh na Rozpočet
I.zmenu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančně operácie príjmové
Príjmy spolu

1646,82
0,00
0,00
1646,82

+120,77
O
20,00
+140,77

1767,59
0
20,00
1787,59

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

1369,75
194,62
48,00
1612,37

+58,92
+114,30
0,00
+170,72

1428,67
308,92
48,00
1785,59

‚‚ZA‘‘
„PROTI“
„ZDRZAL SA“

9
O
O

—

-

Kboduč. 12
Ziadosť Mgr. Petra Vrbinčíka, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu ľudovej školy umenia
(CKaV) vo výške 2100EUR ročne (420x5).
Mgr. D. Rušinová oboznámila prítomných s kvalitou výučby vyučujúcieh a potrebných
nákladoch na nákup hudobných nástrojov, pomócok, navrhuje zmeniť sídlo ZUS do obce
Lozorno,
—

A.Jánošová spomenula už v minulosti schválené zníženie nákladov za nájom, ktoré obec
pre ZUS schválila, žiada vysvetlenie z akej položky rozpočtu by bola prípadná dotácia,
—

Ing. J. Trnková oboznámila prítonmých s frnancovaním ZUŠ, s odmeňovaním učiteľov, so
servisom nákladov,
—

Ing. Mgr. J. Vlček
kriminalitu

—

vyj adril názor, že je lepšie investovat‘ do detí, aby sa neflákali ako riešiť

Uznesenie Č. 45/2015
OZ v Lozorne schvaľuje poskytnutie dotácie pre ZUS vo výške 2 100 EUR.
‚‚ZA.“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

6
O
3 (A. Jánošová, A. Zeman, R. Došek)

7

Kboduč. 13
Vypovedanie zmluvy s n.o. Venia na základe ČI. 5, pís. b, zmluvy zo dňa 6.12.2007
A.Zeman

—

zdóvodnil návrh na vypovedanie zmluvy s n.o. Venia,

Uznesenie Č. 46/2015
OZ v Lozorne schvaľuje výpoveď zmluvy s n.o. VENIA a navrhuje domácu opatrovateľskú
službu s riadeným koordinátorom združených obcí so sídlom Kostolište.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“

-

-

6
O
3 (Mgr. D. Rušinová, Ing. J. Bojkovská, A. Jánošová)

K bodu 14
Rózne
-Architektonické riešenie vstupu do dediny. Prezentácia navrhovaného riešenia občianskou
iniciatívou Pro Lozorno.
Starosta podal informáciu o iniciatíve OZ Pro Lozorno.
-Možnosť spolupráce s obcou ZOHOR pri riešení cyklotrás, IROP (integrovaný regionálny
operačný systém) cyklodoprava.
Starosta podal informáciu o vhodných pozemkoch na cyklotrasu v k.ú. Lozorno.
-Prehľad výdavkov nad 200 EUR za 04 2015.
Informáciu podala hl. kontrolórka obce.
Správa z NFK dohody.
Informáciu podala hl. kontrolórka obce.
-

Kamerový systém.
Starosta pripravil predložil ponuku aj z inej firmy, ktorá by pre obec Lozorno robila kamerový
systém.
-

K bodu 15
Diskusia
R. Došek

požadoval informáciu k opravám výtlkov v obci.

K bodu 16
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítonmým za účasť a rokovanie ukončil o 20,45 hod.
Overovatelia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Peter Šimonič

Zapísala: Mária Kovarovičová

