Zápis
z 7. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 30.07.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia:

prítonmí :

‘7

Kboduč. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 30.07.2015 o 18,30 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. Schválenie Čerpania úveru vo výške 135 000EUR na rekonštrukciu VO (verejné
osvetlenie) v obci Lozorno, poskytnutého SLSP a.s. (EBRD Európska banka pre obnovu
a rozvoj).
3. Rózne.
Info o nových výzvach a projektoch. (Envirofond SR,
a hosp.rast,)

VO, OPKZP, OP prosperita

4. Diskusia.
5. Záver.
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Peter šimonič

Zapisovateľka:

Viera Želipská

Overovatelia zápisnice:

Adriana Jánošové
Mgr. Ľuboš Tvrdoň

Uznesenie Č. 47 2015
OZ v Lozorne:
a)berie na vedomie určenie overovatel‘ov a zapisovatel‘a:

Overovatelia zápisnice:

Adriana Jánošová
Mgr. Ľuboš Tvrdoň

Zapisovateľ:

Viera Želipská

b) voli:
Návrhová a mandátová komisia:

Ing. Jaroslava Bojkovská
Ing. Peter Simonič

c) schval‘uje predložcný program zasadnutia OZ.
-6
„PROTI“
0
„ZDRZAL SA“ O
A. Zeman nehlasoval, nakoľko prišiel na zasadnutie OZ s oneskorením po bode programu č.
1.
-

-

K bodu Č. 2
Schválenie Čerpania úveru vo výške 135 000EUR na rekonštrukciu VO (vercjné
osvetlenie) v obci Lozorno, poskytnutého SLSP a.s. (EBRD Európska banka pre obnovu
a rozvoj).
Diskusné príspevky k bližšiemu vysvetleniu k čerpaniu úveru ajeho výhod pre obec:
Mgr. B. Šedivý, A. Zeman, R. Došek, Mgr. Ľ. Tvrdoň, Ing. J. Bojkovská
starosta podal vysvetlenie spolu so zástupkyňou SLSP a.s. Ing. Alenou Priehodovou na
základe telefonického hovoru
-

-

Uznesenie Č. 48/2015
A)
OZ v Lozome s ch v a ľ u j e investičnú akciu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Lozorno“ v predpokladanej výške 135 000 BUR.
B)
OZ v Lozorne podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
se h vaľ uj e prijatie termínovaného úveru vo výške 135 000,- EUR
poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, za úČeloni financovania kapitálových výdavkov
obce Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Obecné zastupiteľstvo zároveň s cli v a ľ u j e vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpeČenia pohľadávky banky z prij atého úveru.
„ZA“
„PROTI“
„ZDRZAL SA“
-

-

5
1(R. Došek)
l( Mgr. B. Šedivý)

K bodu Č. 3
Rózne

2

Starosta podal inforniáciu o nových výzvach a projektoch. (Envirofond SR,
prosperita a hosp.rast,)

VO, OPKŽP, OP

K bodu 4
Diskusia
Poslanci diskutovali k nekvalitným vykonaným prácam fy LECEGO, ktorá vykonávala
opravu výtlkov v obci:
R. Došek, Mgr. B. Došek, Ing. J. Bojkovská, A. Jánošová

K bodu 5
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 19,45 hod.
Overovatelia:

Adriana Jánošová
Mgr. Luboš Tvrdoň

Zapísala: Viera Želipská

