Zápis
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 29.04.2015 na Obecnom úrade v Lozorne
Prezentácia: prítomní :
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K bodu č. 1
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 29.04.2015 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 a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z
4.Žiadosť Mgr. Petra Vrbinčíka, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu Ľudovej školy umenia
(CKaV) vo výške 4032 EUR ročne. (84 detí z obce Lozorno).
5.Schválenie opráv výtlkov na obecných cestách vo výmere 300m2 na základe zverejneného
zámeru obce a predložených cenových ponúk.
6.Schválenie opravy obecných ciest vo výmere 230 m2, križovatka na ul. Zvončínska a ul.
Priečna oproti r.d. p. Štrasera na základe zverejnenia zámeru obce a predložených cenových
ponúk.
7.Zakúpenie 1ks otočnej kamery na Športové námestie na základe prieskumu trhu.
8.Žiadosť Petra Jančíka a manž., obaja trvale bytom Jasovská 45, Bratislava o prehodnotenie
rozhodnutia OZ v Lozorne č. 45/2013 zo dňa 22.5.2013 k odpredaju časti nehnuteľnosti na
ul. Kozinská 536 v obci Lozorno a opätovná žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie
užívania časti nehnuteľnosti parc.č. 674/1 vo výmere 11m2 formou odpredaja alebo prenájmu.
9.Doplnenie člena finančnej komisie.
10.Rôzne
- Požiadavka obyvateľov obce (Odkaz pre starostu) na vybudovanie verejného osvetlenia na
Potočnej ul.
- Informácia o nutnej kontrole – certifikácii detských ihrísk podľa NV č.349/2010Z.z. a
STN EN 1176-7.
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-Správa z NFK- kontrola plnenia uznesení
-Informácia o vyhodnotení Ponukového konania ŽSR Bratislava na odkúpenie priľahlého
pozemku parc.č. 8891/18 vo výmere 141m2 pred RD p. Boženy Terzieva na ul. Staničná 29,
Lozorno do vlastníctva Obce Lozorno – Návrh obce na bezodplatný prevod, resp. za celkovú
sumu 1€ nebol prijatý zo strany ŽSR Bratislava.
11. Diskusia.
12. Záver
Starosta obce určil:
Návrhová a mandátová komisia :

Ing. J. Bojkovská
Ing. P. Šimonič

Zapisovateľka:

Mária Kovarovičová

Overovatelia zápisnice :

Ing. Mgr. J. Vlček
A. Zeman

„ZA“ „PROTI“ „ZDRŽAL SA“ -

9
0
0

K bodu č. 2
Kontrola prijatých uznesení.
Uznesenie č. 9/2015 – trvá.
Uznesenie č. 10/2015 – trvá.
Uznesenie č. 14/2015 – trvá.
Uznesenie č. 15/2015 –vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 22/2015 – trvá – do 6 mes.
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 3
Prerokovanie platových podmienok starostu obce v zmysle zákona 154/2011, ktorým sa
mení a dopľňa zákon č. 253/1994 Z.z.
V zmysle úst. §3, zák. č. 253/1994 Z.z. je nutné každoročne prehodnotiť plat starostu.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v r. 2014 je 858EUR. 1,98 násobok x
858 = 1698,84EUR + 35% ... 1698,84 + 594,59 = 2293,431EUR. (V r. 2011, bolo navýšenie
platu starostu po návrhu OZ o 35%, ...) Prepočtový koeficient bol použitý 1,98, miesto 2,17.
Teda prišlo aj k poníženiu platu, nakoľko klesol počet obyvateľov obce Lozorna pod 3000.
Uznesenie č. 27/2015
OZ v Lozorne schvaľuje plat starostu podľa zák. č. 253/1994 Z.z., v znení neskorších
predpisov na základe § 3 ods.1) citovaného zákona vo výške určenej priamo zákonom, plus
navýšenie o 35%, v celkovej sume 2294 Eur, s platnosťou od 1.1.2015.
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„ZA“
„PROTI“
„ZDRŽAL SA“ -

8
0
1(Mgr. Ľ. Tvrdoň)

K bodu č. 4
Žiadosť Mgr. Petra Vrbinčíka, Zohorská ul. Lozorno o dotáciu ľudovej školy umenia
(CKaV) vo výške 4032EUR ročne (84 detí z obce Lozorno).
Uznesenie č. 28/2015
OZ v Lozorne odročuje žiadosť Mgr. P. Vrbinčíka prerokovať na nasledujúce zasadnutie OZ.
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 5
Schválenie opráv výtlkov na obecných cestách vo výmere 300m2 na základe
zverejneného zámeru obce a predložených cenových ponúk.
Uznesenie č. 29/2015
OZ v Lozorne schvaľuje opravy výtlkov na obecných cestách vo výmere 300 m2 firmou
LECEGO s.r.o., Dúbravy 194, 96212 DETVA v celkovej výške 20 EUR/m2 bez DPH.
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 6
Schválenie opravy obecných ciest vo výmere 230 m2, križovatka na ul. Zvončínska a ul.
Priečna oproti r.d. p. Štrasera na základe zverejnenia zámeru obce a predložených
cenových ponúk.
Uznesenie č. 30/2015
OZ v Lozorne odročuje opravy obecných ciest vo výmere 230 m2, križovatka na ul.
Zvončínska a ul. Priečna oproti r.d. p. Štrasera až po prerokovaní investičných priorít na
mimoriadnom zasadnutí OZ.
„ZA“
- 9
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 7.
Zakúpenie 1ks otočnej kamery na Športové námestie na základe prieskumu trhu.
Je treba túto nefunkčnú kameru vymeniť (protokol zo servisu) a nahradiť ju novou. Kamera je
v prevádzke od r.2009 - 10. Ostané kamery budú vyčistené a zoservisované. Samozrejme
všetky kamery sú na hranici svojej životnosti a bude treba ich postupne vymieňať.
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Uznesenie č. 31/2015
OZ v Lozorne odročuje zakúpenie 1 ks otočnej kamery na Športovom námestí a navrhuje
prehodnotiť jestvujúcu zmluvu s p. Rybárom a na základe ním predložených 3 návrhov na
systém budúcej prevádzky kamier sa dohodne o budúcej spolupráci.
„ZA“
- 9
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 8
Žiadosť Petra Jančíka a manž., obaja trvale bytom Jasovská 45, Bratislava
o prehodnotenie rozhodnutia OZ v Lozorne č. 45/2013 zo dňa 22.5.2013 k odpredaju
časti nehnuteľnosti na ul. Kozinská 536 v obci Lozorno a opätovná žiadosť
o majetkovoprávne vysporiadanie užívania časti nehnuteľnosti parc.č. 674/1 vo výmere
11m2 formou odpredaja alebo prenájmu.
Uznesenie č. 32/2015
OZ v Lozorne žiadosť p. Petra Jančíka a manž., bytom Jasovská 45, Bratislava o odkúpenie
časti obecného majetku a prenájom zamieta. Navrhuje postupovať v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb.
„ZA“
- 9
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 0
K bodu č. 9
Doplnenie člena finančnej komisie .
Uznesenie č. 33/2015
OZ v Lozorne schvaľuje za člena do finančnej komisie Ing. Dagmar Gombitovú.
„ZA“
- 6
„PROTI“
- 0
„ZDRŽAL SA“ - 3(Ing. J. Bojkovská, Mgr. D.Rušinová, A. Jánošová)
K bodu 10
Rôzne
Starosta prítomným podal informáciu o :
- Požiadavke obyvateľov obce (Odkaz pre starostu) na vybudovanie verejného osvetlenia na
Potočnej ul.
- Nutnej kontrole – certifikácii detských ihrísk podľa NV č.349/2010Z.z. a
STN EN 1176-7.
-Správe z NFK- kontrola plnenia uznesení
-Vyhodnotení Ponukového konania ŽSR Bratislava na odkúpenie priľahlého
pozemku parc.č. 8891/18 vo výmere 141m2 pred RD p. Boženy Terzieva na ul. Staničná 29,
Lozorno do vlastníctva Obce Lozorno – Návrh obce na bezodplatný prevod, resp. za celkovú
sumu 1€ nebol prijatý zo strany ŽSR Bratislava.
K bodu 11
Diskusia
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-

p. Bauer – zástupca Seniorville Jabloňové – prezentoval denný stacionár,
J. Urban – oznámil prípravy na akciu 125. výročia DHZ Lozorno,
JUDr. D. Veliká – vyjadrila sa k padajúcim stromom na Hlbokej ulici, neporiadok na
Hlbokej ul.,
Ing. D. Masár – vyjadroval sa k pilotnému projektu umiestnenia detí do súkromnej
materskej škôlky,
Ing. D. Švalek - požadoval informáciu k projektu v objekte bývalých kasární.

K bodu 12
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 20,20 hod.

Overovatelia:

Ing. Mgr. Juraj Vlček

Anton Zeman

Ľubomír Húbek
starosta obce

Zapísala: Mária Kovarovičová
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