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Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno,
konaného dňa 26.06.2019v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lozorne
Prezentácia:

prítomní :
ospravedlnený:
neospravedlnený:
Mgr. Ľuboš Tvrdoň,
prizvaná:

9 poslancov OZ ( dl‘a listiny prítomných)
O
O
starosta obce
Ing. Anna Severová, hlavná kontrolórka obce
zapisovateľka Silvia Sadloňová, Obecný úrad Lozorno

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
Dňa 26.06.20190 17,00 hod. na mieste samom starosta obce Lozorno pán Mgr. Ľuboš Tvrdoň
privítal prítomných a po vykonanej prezentácii poslancov obecného zastupiteľstva
skonštatoval, že zasadnutia OZ sa zúčastňuje 9 poslancov OZ a na základe tejto skutočnosti je
OZ v súlade s ustanovením ~ 12 ods.7. zákona SNR č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo spůsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta
obce Lozorno na základe zistených skutočností otvoru zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lozorno.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ, tak ako bob toto
ním zvolané dňa 21.06.2019 (v rovnaký deň bol program rokovania zverejnený na úradnej
tabuli aj web stránke Obce Lozorno), a to nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Vol‘ba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2019
5. Návrh Všeobecne závazného nariadenia obce Lozorno o určení školského obvodu a
spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej působnosti obce
Lozorno
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o zákaze niektorých činností na
území obce Lozorno
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území obce Lozorno
8. Schválenie Záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. pobrok 2019
10. Interpelácie poslancov
11. Ukončenie zasadnutia

Výsledok hiasovania:

Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“
0
Starosta obce konštatoval že uznesenie bob prijaté a program rokovania schválený a OZ
bude ďalej rokovať podl‘a schváleného programu.
-

-

-

K bodu Č. 2
Vol‘ba členov návrhovej komisie, overovateb‘ov zápisnice a určenie skrutátora
zapisovatel‘a
Starosta obce navrhol zvolíť členov návrhovej komisie takto
p. poslankyňa Jana Trnková
p. poslankyňa Lucia Hájniková
p. poslanec Miroslav Drahoš
Starosta obce navrhol zvouť overovateľov zápisnice takto
p. poslanec Ľubomír Jochim
p. poslanec Slavomír Beleš
Starosta obce určil skrutátora a zapisovateľa takto
Skrutátor
p. poslankyňa Adriana Jánošová
Zapisovateľka
Silvia Sadloňová

a

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Na návrh starostu obce bob vykonané hlasovanie o nasledovnom návrhu uzuesenia:
Uznesenie Č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne volí členov návrhovej komisie takto
p. poslanlcyňa Jana Trnková
p. poslankyňa Lucia Hájniková
p. poslanec Miroslav Drahoš
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne volí overovateľov zápisnice takto
p. poslanec Ľubomír Jochim
p. poslanec Slavomír Beleš
Obecné zastupiteľsžvo v Lozorne bene na vedomie určenie skrutátora a zapisovateľa starostom
obce
Skrutátor
p. poslankyňa Adriana Jánošová
Zapisovatelka
Silvia Sadloňová.
Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRZAL SA“ 0
Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý. Pracovné orgány OZ sa ujali
svojich funkcií.
-

-

-

K bodu č. 3
Kontrola správnosti a pinenia prijatých uznesení
Návrh uviedol predkladateľ

—

starosta obce Lozorno.
2

Starosta obce konštatoval, že správnosť uznesení z minulého zasadnutia tak ako bob
zverejnené nik z poslancov ani má osoba nenarnietali.
Starosta obce informoval, že v sledovaní ostáva uznesenie Č. 10/2019, 11/2019, 23/2019,
24/20 19 a 37/2019 bode) a 49/2019. Ostatné uznesenia sú splnené.
Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne bene na vedomie starostom obce predloženú správu o
kontrole správnosti aplneniapr(jatých uznesení bez výhrad.
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu Č. 4
Zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2019
Návrh uviedol predkladatel‘ starosta obce Lozorno.
V zmysle *9 Zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obeenom zriadení v znení neskorších predpisov
základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá
rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spósob finančného
vyrovnávania medzi obcami, vzt‘ahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja
ustanovuje osobitný zákon.
V zmysle *14 ods.2 písm. b) až d) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
vykonáva príslušný orgán obce zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými
opatreniami, ktorými sú podľa písm. b) povolené prekročenia a viazanie príjmov, podľa písm.
c) povolené prekročenia a viazanie výdavkov a podľa písm. d) povolené prekročenie a viazanie
frnančných operácií.
Návrh 2. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2019 zohľadňuje aktuálny vývoj rozpočtového
hospodárenia obce Lozorno za obdobie od 01.01.2019, zreálnenie prognózy príjmov, prijatú
legislatívu s vplyvom na rozpočet ako aj niektoré zmeny v plánovaných kapitálových
výdavkoch spojené s aktualizáciou a zmenami priorít obce Lozorno v roku 2019.
Podrobné vymedzenie zmienje obsahom predkladaného materiálu.
—

Do rozpravy sa nik z poslancov neprihlásil.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje zmenu rozpočtu obce Lozorno na
predloženom predkladateľoni.
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2019 v znení

Výsledok hlasovania:
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Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Kboduč.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o určeni školského obvodu a
spoločného školského obvodu základnej školy v zriad‘ovateľskej pósobnosti obce Lozorno
Návrh uviedol predkladatel‘ starosta obce Lozorno.
—

Zákonom č.365/2018 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z.z. Z tejto novely vyplynuli
tiež nové úlohy pre obce ako zriaďovateľov Zs.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. Ziak móže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do
ktorej sahlási.
Podľa ~8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením
školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Skolský obvod základnej školy tvorí územie
obce alebo jej časť.
Po novele zákona č. 596/2003 Z. z. sa doplnením ustanovenia ~ 8 ods. 1 pri určovaní
školského obvodu základnej školy sa musí zohľadňovať najmä:
a) kapacita školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje
vzdelávanie a kapacita mých budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím
funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré má obec určif školský
obvod,
c) primeraná vzdialenost‘ dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí pinenie povinnej školskej
dochádzky žiakov,
d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v
jazyku národnostných menšín na území obce.
Tieto skutočnosti sa majú zohľadňovať aj pri určení spoločného školského obvodu základnej
školy. Obec ktorá nezriadi základnú školu musí sa dohodnúť so susednými obcami na
spoločnom školskom obvode základnej školy; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj
územie susednýeh obcí, pre ktoré sa má určit‘ spoločný školský obvod základnej školy, uplatní
sa ~ 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa prechodného ustanovenia k hore citovaným úpravám účimiým od 1. januára 2019 obce
prispósobia školské obvody základných škól určené podľa dotcrajších predpisov tak, aby od
školského roka 20 19/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v ~ 8 ods. 1 v znení účinnom od
l.januára 2019.
Obec Lozorno je zriaďovatel‘om ZS, ktorej školský obvod tvorí územie obec Lozorno. Zároveň
pre túto školu až do konca prebiehajúce školského roka platí úprava spoločného školského
obvodu pre II. stupeň s územím obce Jablonové, ktorá zriaďovateľom školy pre tento stupeň
nieje.
Predložený návrh VZN reflektuje skutočnost‘, že Obec Jablonové má záujem na trvaní úpravy
spoločného školského obvodu. Takýto stav však vyžaduje ako predpoklad vyhodnotenie, či
podmienky nanovo definované zákonom pre takýto prístup sú naplnené a tiež uzatvorenie
dohody medzi Obcou Lozorno a Obcou Jablonové tak ako to predpokladá zákon po jeho
novelizácii.
4

Sporným do budúcna sa jayi najmä napinenie podmienky podľa *8 ods.1. písm. a) citovaného
zákona, keď kapacita budovy ZS v Lozorne je obmedzená a v prípade ak spoločný školský
obvod s obcou Jablonové bude ďalej trvať, nebude počnúc školským rokom 2020/21 už podl‘a
dostupných vstupných údajov postačujúca a bude potrebné ju bezpodmienečne stavebne
rozšírif.
Do rozpravy sa prihlásil p. poslanec Jochim, ktorý predložil materiál prognózu počtu
detí a mládeže do r. 2025 a prognózu kapacity ZS s projekciu žiakov I. stupňa ZS
Jablonové, ktoré postupne prejdú na II. stupeň ZS v Lozorne. Súčasných 14 tried sa tak
zvýši v r. 2025 na 21, čomu už kapacita ZS v Lozorne nevyhovuje. V prípade žiakov len
z Lozorna je v r. 2025 projekcia počtu tried 16. Dohoda obce Lozorno s obcou Jablonove
je z r. 2004, následne bob OZ v Lozorne prijate VZN č. 7/2004, ktoré definuje len školský
obvod Lozorno. Dalej p. poslanec Jochim predniesol pozmeňovací návrh týkajúci sa
platnosti predkladaného návrhu VZN na jeden rok, návrhu vypovedať terajšiu dohodu s
Obcou Jablonové o spoločnom školskom obvode spolu výzvou na pokračovanie v
rokovaní o podmienkach novej dohody za podmienky, že sa Obec Jablonové podl‘a nej
bude spolupodiel‘at‘ dohodnutým príspevkom na skvalitnení výučby na tunajšej ZS a táto
bude uzavretá najneskůr do 31.12.2019.
Dalej sa do rozpravy prihlásila hlavná kontrolórka obce s informáciou o očakávanej
výzvo na ziskanie dotácie na rozšírenie kapacity a modernizácie tebocvične.
P. poslanec Krechňák zdůraznil novelizovaný zákon o školskej správe a samospráve,
ktorý umožňuje spoločný školský obvod s ohl‘adom na kapacitu budovy a možnosti,
zdůraznil nesúlad Dohody s obcou Jablonové z. r 2004 a VZN obce Lozorno č. 7/2004,
zdůraznil potrebu mať rozhodnutie obce Jablonové najneskůr do konca 09/2019 z důvodu
prípravy rozpočtu na r. 2020. Na základe uvedeného požiadal starostu obce, aby
pokračoval v procese rokovania a pozmeňovací návrh p. posbanca Jochima podporiL
—

Starosta obce dal hlasovat‘ o pozmeňovacích návrhoch predložených p. poslancom Jochimom:
1. Pozmeňovací návrh: článok 5.ods. 2. VZN bude znieť: „2. Toto VZN nadobúda
účinnosť dňom 01.09.2019 a platí do 31.08.2020, ktorým dňom toto VZN stráca
účiimosť.“
K pozmeňovaciemu návrhu neboli prednesené žiadne mé pripomienky.
Hlasovanie:
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

2. Pozmeňovací návrh: článok 5. ods. 3 znie „3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca
platnosf a účinnost‘ VZN Č. 7/2004 o určení školského obvodu základnej školy
zriadenej obcou.“
K pozmeňovaciemu návrhu neboli prednesené žiadne mé pripomieiiky.
Hlasovanie:
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľslvo v Lozorne
a) ber/e na vedornie informáciu predkladateľa návrhu Všeobecne závúzného
nar/aden/a o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej
5

školy v zriaďovateľskej pósobnosži obce Lozorno neboli Po jeho zverejnení v
stanovenej lehote predložené žiadne pripornienky v zrnysle ý6 ods. 4 Zákona č
369/1990 Zb. v znení neskoršíchpredpisov
b) schval‘uje pozmeňovacie a doplňujúce návrhy odporúčané obecnou radou
prednesené poslanconi Ľuborníro,n Jochirnorn, v zinysle ktorého článok 5.ods.2.
VZN zřite: „2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňorn 01.09.2019 a platí do
31,08.2020, ktorýrn c/horn toto VZN stráca účinnostY‘ a článok 5. ods. 3 znie „3.
Dňorn účinnosti tohto VZAT stráca platnosť a účinnost‘ VZN č. 7/2 004 o určení
školského obvodu základnej školy zriadenej obcou.“
c) schval‘uje Všeobecne závdzné nariadenie č. 6/2019 o určení školského obvodu a
spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pósobnosti obce
Lozorno v znení predloženom navrhovateľorn a v znení pryatých poz‘nehi~fúcich
návrhov pána poslanca Ľubomíra ‚Jochirna.
Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Kboduč.6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o zákaze niektorých činností na
území obce Lozorno
Návrh uviedol predkladatel‘ Ladislav Krechňák, predseda komisie legislatívnej, OS a
VP
Obec pri výkone samosprávy v zmysle * 4 ods. 3 písm. h) Zákona o obecnom zriadení utvára
a chráni zdravé podmienky a zdravý spósob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie a v zmysle písm. n) citovaného ustanovenia zabezpečuje verejný poriadok v obci.
Podl‘a *4 ods.5. Zákona o obecnom zriadení obec vo veciach územnej samosprávy tiež obec vo
veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Obec Lozorno nemá doposiaľ prijatú legislatívnu úpravu, ktorá by pokryla vyššie uvedené
oblasti jej pósobnosti a nemá tak žiadnu vlastnú miestnu právnu úpravu stanovujúcu
podrobnosti a pravidlá pre zabezpečovanie pinenia vlastnej kompetencie v danej oblasti.
Zámer predloženého návrhu VZN bol prerokovaný v obecnej rade a so starostom obce.
Predložený návrh VZN bol spracovaný komisiou legislatívnou, OS a VP a bol prerokovaný na
spoločnom zasadnuti tejto komisie spolu s komisiou pre ZP a OH. Odsúhlasené pripomienky a
návrh členov komisií boli do návrhu zapracované.
Predložený návrh VZN je zhmotnením jedného z bodov volebného programu a reakciou na
aktuálne žiadosti a st‘ažnosti obyvateľov obce.
Predloženým návrhom sa zavádza zákaz požívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach, sa ustanovuje referenčný čas pre nočný kľud a pokoj a zakazuje
sa jeho rušenie, zavádza referenčný čas pre dobu odpočinku, sa tiež určuje zákaz fajčenia na
vymedzených verejne prístupných miestach, rovnako sa zavádza reguláeia pre používanie
dronov (bezpilotných lietadiel).
-
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Do rozpravy sa prihlásili p. poslanec Beleš, ktorý sa poďakoval za prípravu VZN
a predniesol pozmeňovací návrh:
1. Pozmeňovací návrh: ustanovenie článku 3. ods. 1. predloženého návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno bude znieť:
„1. Nočný kľud a pokoj je na celom území obce stanovený každodenne v čase od 22:00
hod. do 06:00 hod.“
K pozmeňovaciemu návrhu neboli predneseně žiadne ině pripomienky.
2. Pozmeňovací návrh: ustanovenie článku 4. ods. 1. predloženěho návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno bude zniet‘:
„4.Výkon akýchkoľvek činností, ktorě obfažujú nadmerným hlukom, in&azvukom
alebo vibráciami alebo mým obdobným spósobom (najmá tiež používanie motorových
kosačiek, motorových píl, pílenie dreva cirkulárnou pílou, výkon hlučných stavebných
alebo mých záhradných prác), je v dobe odpočinku zakázaný.“
K pozmeňovaciemu návrhu neboli predneseně žiadne ině pripomienky.
Ďalej sa do rozpravy prihlásil p. poslanec Drahoš s pozmeňovacím návrhom týkajúcim sa
štátnych sviatkov, pričom navrhol zmenu druhej vety článku 4. ods. 1 zmeniť z “ako na
nedel‘u“ na „ako na sobotu“.
0 18,50 hod, predkladatel‘ návrh“ V7N p. poslanec Krechňák požiadal o 3 minútovú
prestávku na poradu poslaneckého klubu. Rokovanie zastupitel‘stva starosta obce teda
prerušil. Po uplynutí doby prerušenia starosta obce pokračoval vo vedení zasadnutia a
požiadal návrhovú komislu o predloženie návrhu rozhodnutia a uznesenia Po krátke
prestávke p. poslanec Drahoš stiahol svoj návrh späť a p. poslanec Krechňák predniesol
nový pozmeňovací návrh.
3. Pozmeňovací návrh: ustanovenie článku 4. v ods.1. druhá a tretia veta znie:
„Na dni 01.05«08.05.,29.08.,01.09. a 17.11. sa stanovuje doba odpočinku ako v sobotu.
Na dni 01.01.,06.01.,na Veľký piatok, na Veľkonočný pondelok, 05.07.,19.09.,0l.l1 a
24.-26.12. sa stanovuje doba odpočinku ako v nedeľu.“
K pozmeňovaciemu návrhu neboli predneseně žiadne ině pripomienky
Následne prebehlo hiasovanie o pozmeňovacích návrhoch
1. Pozmeňovací návrh
Hlasovanie:
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
2. Pozmeňovací návrh
Hlasovanie:
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
3. Pozmeňovací návrh
Hiasovanie:
„ZA“
9
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

-

-

-

-

-

Neboli prednesené žiadne ině doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie Č. 55/2019
.7

Obecné zastupiteľsívo v Lozorne
a) bene na vedomie informáciu, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze
niektorých činností na území obce Lozorno neboli po jeho zverejnení v stanovenej
lehote predložené žiadne pripomienky v zmysle ý6 ods.4 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov
b) schvaľuje pozmeňovacie návrhy poslanca Slavomíra Beleša na základe ktorých
ustanovenie článku 3. ods.]. predloženého návrhu Všeobecne závúzného nariadenia o
zákaze niektorých činností na území obce Lozorno znie : „]. Nočný kľud a pokoj je na
celom území obce stanovený každodenne v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. a
ustanovenie článku 4. ods. 2. predloženého návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o
zákaze niektorých činností na území obce Lozorno znie „2. Výkon akýchkol‘vek
činností~ ktoré obťažujú nadmerným hlukom, infrazvukom alebo vibráciami alebo mým
obdobným spósobom (najmä tiež používanie motorových kosačiek, motorových píl,
pílen je dreva cirkulárnou pílou, výkon hlučných stavebných alebo mých záhradných
prác), je v dobe odpočinku zakázaný.“
c) schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca Ladislava Krechňáka, na základe ktorého
ustanovenie článku 4. ods.]. predloženého návrhu Všeobecne závúzného nariadenia o
zákaze niektorých činností na území obce Lozorno druhá a tretia veta znie: „Na dni
01.05., 08. 05.,29. 08., 01.09. a 17.1]. sa stanovuje doba odpočinku ako v sobotu. Na dni
0].01.,06.01.,na Veľký piatok, na Veľkonočný pondelok, 05.07.,19.09.,01.1] a 24.26.12. sa stanovuje doba odpočinku ako v nedeľu.“
d) schval‘uje Všeobecne závdzné nariadenie č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na
území obce Lozorno v znení predloženom navrhovateľom so zapracovanými
pozmeňovacími návrhmi pána poslanca Slavomíra Beleša a Ladislava Krechňáka.
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 9 poslancov OZ
9

..

„PROTI“
„ZDRŽAL SA“
-

-

0
0

Starosta obce konštatoval, že návrh uzncsenia bol prijatý.

o 19,06

hod. p. poslankyňa Adriana Jánošová opustila rokovanie; obecné zastupitel‘stvo
d‘alej rokovalo v zbore s 8 členmi. Za skrutátora bol starostom obce určený p. poslanec
Ľubomír Jochim
K bodu Č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území obce Lozorno
Návrh uviedol predkladatel‘
p. poslanec Ladislav Krechňák, predseda komisie
legislatívnej, OS a VP.
Predložený návrh VZN má po jeho schválení OZ nadobudnúť účinnosť dňa 01.09.201 9.
Dövodom je dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s obsahom VZN.
Predložený návrh upravuje poviimosti vlastníkov, nájomcov, správcov a užívateľov
nelmuteľností a verejných priestranstiev nachádzajúcich sa na území obce Lozorno, ako aj
obyvatcľov a návštcvníkov obce Lozorno s cicľom dosiahnut‘ čistá a zdravá životná prostredie,
udržiavat‘ čistotu a poriadok na území obce Lozorno.
—
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V návrhu sa vymedzujú základné pojmy, najmä tiež pojem verejného priestranstva, zariadeni
na VP, spevnených plóch.
Návrhom sa zavádza primárna zodpovednosť vlastníka za čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách a vo všetkých nehnutel‘nostiach nachádzajúcich sa na území obce Lozorno.
Táto patrí podl‘a návrhu vlastníkovi, správcovi, užívateľovi alebo platiteľovi dane z
nehnuteľnosti.
Každá osoba ponesie zodpovednost‘ za konanie alebo za opomenutie, ktorým sama spösobí
alebo mému umožní spósobiť znečistenie alebo iný neporiadok na verejných priestranstvách
alebo na nebnutel‘nostiach, čím sa naruší riadny vzhľad obce alebo jej prostredie.
Návrhom sa zavádza zodpovednosť stavebníkov za čistotu a poriadok pri vykonávaní
stavebných a mých obdobných prác, zavádza sa povinnosť stavebníka označit‘ stavbu
informáciou o torn, že stavba je povolená s informáciou o orgáne, ktorý stavbu povolil, menom
a adresou stavebníka a realizátora stavby, údajmi o začatí a ukončení stavby a ďalšími údajmi
ak bolí predpísané v stavebnom alebo mom povolení či súhlase vydanorn Obcou Lozorno alebo
mým povoľujúcim orgánom.
Definujú sa povinnosti ohľadom čistoty a poriadku u tých, ktorí legálne zaberajú VP, konajú
na nich podujatia alebo zhromaždenia.
Návrhom VZN sa všetkým vlastníkom nebnuteľností v obci Lozorno ukladá povinnosť tieto
spravovať a udržiavať tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo a aby
svojim stavom nenarúšali vzhľad a prostredie obce, a aby neohrozovali bezpečnosť, zdravie
alebo životy mých osób.
Stanoví sa povinnosť, aby trávnaté porasty na pozemkoch v intraviláne boli v páse minimálne
3 metre od hranice s verejným priestranstvom riadne pokosené aspoň dvakrát ročne, jedenkrát v
mesiacoch máj jún a druhýkrát v mesiacoch september október a tiež zbavené burín a
inváznych druhov rastlín.
Návrhom sa vymedzujú povinnosti užívateľov verejných priestranstiev v obci a zakazujú sa
vymedzené činnosti na nich.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia bude vykonávat‘ Obecná polícia Lozorno, starosta obce
Lozorno alebo ním poverení pracovníci Obce Lozorno.
Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie dopúšt‘a sa priestupku, za ktorý jej možno uložíť
pokutu v súlade s príslušným právnym predpisom.
Za porušenie tohto nariadenia móže Obec Lozorno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 BUR.
-

—

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Uznesenie Č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a)
ber/e na vedomie informác/u, že k návrhu Všeobecne závúzného nar/aden/a o
dodržiavaní čistoty aporiadku na území obce Lozorno neboli po jeho zverejnení v
stanovenej lehotepredložené žiadnepr/poiňienky v zniysle 56 ods.4 Zákona Č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov
b)
schvaľuje Všeobecne závúzné nar/aden/e č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a
poriadku na území obce Lozorno v znenípredloženom navrhovateľom bez pripomienok.
Výsledok hiasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu č. 8
Schválenie Záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018
Návrh uviedol p. poslanec Ladislav Krechňák, predseda komisie legislatívnej, OS a VP.
Hospodárenie obce Lozorno bob v r. 2018 s prebytkom 389,92 EUR. Bežné príjmy obce bolí
2 607 755,77 EUR, bežné výdavky 2 244 725,28 EUR, kapitálové príjmy 60 979,90 EUR,
kapitálové výdavky 414 139,81. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol 9 870,60 EUR.
Finančné operácie bolí v schodku 9 480,68 EUR; teda celkový výsledok hospodárenia obce
bol prebytok vo výške 3 89,92 EUR, čo ani zd‘aleka nepokrýva investičné potreby obce v tomto
roku, na krytie ktorýchje nutné hľadat‘ rozpočtové krytie.
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o stanovisko k ZU.
K návrhu predložila v zmysle * 18 f ods.1 pfsm. e) Zákona o obecnom zriadení odborné
stanovisko hlavná kontrolórka obce. V stanovisku potvrdzuje HK, že postup zostavenia
záverečného účtu ako aj následné kroky zo strany obce Lozorno boli realizované v súlade s
platným právom. Vo svojom odbornom stanovisku však zároveň HK konštatuje mnohopočetné
porušenia zákonov a ostatných právnych predpisov zo strany obce Lozorno, ku ktorým došlo v
roku 2018, za ktoré nesie plnú zodpovednosť predchádzajúce vedenie obce Lozorno a ktorých
dósledkom bob nesprávne a nezákonné nakladanie s verejnými financiami. Rovnako v
stanovisku HK konštatuje vady a pochybenia pri výbere a správe miestnych daní a miestneho
poplatku, dlhodobé nenaplňanie rozpočtových príjmov na tomto úseku. HK navrhuje schváliť
záverečný účet s výhradami. Učtovná závierka obce bola zostavená a riadne overená
audítorom. Správa auditora Worí rovnako prílohu tejto predkladacej správy‘
Do rozpravy sa prihlásil:
p. poslanec Krechňák ZU je strategický dokument a vo svojej praxi sa nestretol s takou
mierou ignorancie a porušovania rozpočtových pravidiel ako tomu bob v minulom roku;
obec čerpala prostriedky na položky, ktoré neboli v rozpočte schválené, neboli vykonané
rozpočtové opatrenia; obec nevyberala efektívne daň z nehnutel‘ností, udivujúca je
pohl‘adávka vo výške 11 tisíc EUR na dani z nehnutel‘nosti a žiada prijať opatrenia na
vymáhanie pohl‘adávky, príp. ak je dlh nevymáhatel‘ný jej odpis; najvyššie sú daňové
a poplatkové pohl‘adávky; náklady na komunálny odpad neboli kryté vybranými
poplatkami; kapitálové príjmy sa upravovali
na konci rozpočtového obdobia sa
znižovali a následne navyšovali evidentne len na papieri; došlo k prečerpaniu mzdových
výdavkov; poskytovali sa dotácie rozpočtom určené aj neurčené; tak ako uvidel HK
v odbornom stanovisku k ZU konštatuje opakované porušovanie finančnej disciplíny;
konštatuje zlyhanie základnej finančnej kontroly, ktorá bola len formálna
a nedostatočná; pripája sa k návrhu HK schváliť ZU s výhradami.
p. poslanec Jochim Obecná rada na svojom zasadnutí 18.06.2019 navrhla opatrenia
vychádzajúce z správy a odborného stanoviska HK k ZU
Starosta obce na záver rozpravy poďakoval p. Máru Kovarovičovej za prípravu
záverečného účtu, súhlasí s výhradami a urobí všetko pre to, aby sa vyhol akýmkol‘vek
pochybeniam. Opätovne poďakoval Máru Kovarovičovej, hlavnej kontrórke a zvlášť
svojmu zástupcovi Ladislavovi Krechňákovi.
Neboli prednesené žiadne mé doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
—

-

—

-

Uznesenie Č. 57/2019
„Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a)
berle na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 201&
W
berle na vet/ornic správu aut/í/ora za rok 2018
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c)
schvaľuje Záverečný účel obce k 31.12.2018 a celoročné hospodárenie obce
Lozorno s výhradami
d)
v zmysle 5 16 ods.]]. Zákona o rozpočtových pravidlách úzernnej samosprávy
určuje tieto opatrenia:
].
Zabezpečit‘ a vykonať opatrenia, v dásledku zaveden/a kžorých bude zabezpečené
p/nen/e ustanoven/a 512 ods.3 z. č. 583/2004 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov, tj.
pr/e bežné sledovanie vývoja hospodárenia v priebehu rozpočtového roka,
2.
Vprípade vzniku potreby vždy provide/ne vykonávať zmeny rozpočtu,
3.
Fri príprave budúcich rozpočtov spresnit‘a zreá/nit‘predikcie daňových pr(jmov,
4.
Vykonat‘ opatrenia smerujúce k zefektívne n/u výrubu a výberu miestnych daní a
pop/atkov a zabezpečit abypomer týchto pohľadávok vo vzt‘ahu k všetkým
pohľadávkam bol prim erane znížený,
5.
Zabezpečit: abypohľadávky obce bo/i riadne up/atňovanépo torn, ako sa sta/i
zročnýrni a neboli riadne splnené. Nastavit‘ efektívny proces up/atňovania upomienka,
výzva, súdny návrh, exekúcia a za tým to účelom pripraviť a do života uviesťpríslušný
vnútorný predpis Smernicu o vymáhaní pohľadávok,
6.
Zreálni“ výšku m/estneho pop/otku za odpad tak, aby tento kry/ všetky náklady
súvisiace s /ikvidáciou odpadu,
7.
Zaviesť systém zob ezpečujúci pr/ebežné ana/yzovanie a sledovanie skutočných
nákladov na likvidáciu odpadu v obci s ciel‘om ich nás/edného zníženia,
8.
Zefektívnit‘ a sprofesionalizovat‘ daňové konania vedené na obecnom úrade oko
u správcu dane, vrážane uplažňovania sankcií v zmys/e príslušných právnych predpisov,
9.
Vzáverečnorn účte k 31.12. 2019 uviest‘a špecjjikovať zdávodnenie, príčiny
prípadného nep/nen/a a opatrenia na odstránenie neželaného stavu,
10.
Vytvorit‘ účinný systém základnejjinančnej kontroly, ktorý zabezpečí že táto
nebude forrnálna a nedostatočná (tiež vydanírn interného predpisu, školením
pracovníkov OcUa zavedením pravidie/ prísnejjinančnej disciplíny),
1].
Vo vecipreberania závúzkov, pristupovania kzávdzkom, preberania záruk za
tretie osoby obcou preverit‘a upravit‘ obecné predpisy tak, aby toto nebo/o možné činiť
bez súh/asu obecného zastupite/‘stva a dásledne dbal‘ na uveden/e predpisov do praxe,
12.
Realizácia výdavkov bez rozpočtového krytia pr(jať a dás/edne uplatňovať
smernicu o rozpočtovom hospodárení a smernicu o obstarávaní,
13.
Realizácia dotácií v rozpore splatnou právnou úpravou a bez rozpočtového
kytia zmenit‘systéni poskytovania dotác/í, pr~ať nové VZN a dósledne dodržiavat
dotácieprerokovat‘pred ich poskytnutím aj v obecnej rade apredkladal‘ inforrnáciu o
ich zúčtovaní obecnej rode,
14.
Fr/ebežne vyhodnocovat‘ p/nen/e rozpočtu a jeho stav —pravidelne aspoň raz
kvartálne obecnou radou,
15.
Vyvodit‘ a priebežne vyvodzovať osobnú zodpovednost‘ (všetkými možnými
právnynii cestami vrátane tresžnoprávnej,), vrátane vyvodenia zodpovednost/ za
opakované vážne porušenia jinančnej disciplíny v roku 2018 tak, ako ich vymedzila
h/avná kontrolórka obce Lozorno vo svojom odbornom stanovisku k návrhu ZLI
—

—

—

—

Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
8
„PROTI“
0
„ZDRZAL SA“ - 0
-

Starosta obce konštatoval, že návrh uzneseuia bol prijatý.

Kboduč.9
11

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2019
Návrh uviedla predkladateľka Ing. Anna Severová, hlavná kontrolórka obce Lozorno
—

V zinysle ustanovenia * 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť obecnému zastupiteľstvu
raz za šest‘ mesiacov na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti bol
minimálne 15 dní pred rokovaním v OZ zverejnený spósobom v obci obvyklým.
Materiál Obecné zastupiteľstvo schvaFuje. Na prijatie uznesenia sa v súlade s ustanovením ~ 12
ods.7. Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyžaduje
súhlas 1/2 väčšiny prítomných poslancov.
Neboli prednesené žiadne

mé doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy

Uzuesenie Č. 58/2019
Obecné zastuptteľsžvo v Lozorne schvaľuje predložený plán kontrolne] činnosti hlavncj
kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2019.
Výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov OZ
„ZA“
8
„PROTI“
0
„ZDRŽAL SA“ 0
-

-

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
Kbodnč. 10
Interpelácie poslancov
p. poslankyňa Trnková reagovala na interpeláciu p. poslankyne Jánošovej na
predchádzajúcom zasadnutí OZ vo veci ordmnaČných dní MUDr. Patočku v Lozorne, bola
osobne prevent‘ stav v čakárni ambulancie, ktorá nebola plná pacientov, tí, ktorí boli
v čakárni vyjadnili spokojnosť, MUDr. Patočka zaviedol e-recept, 50% pacientov chodí
pre recepty a d‘alej zaviedol elektronické objednávania sa pacientov na im vyhovujúci
termín; podl‘a vyjadrenia sestričky sú v tomto momente ordinaČné dni v Lozorne
postačujúce. Starostu obce tak ako bol OZ požiadaný hl‘adá termín na prerokovanie tejto
veci s poslankyňou Jánošovou a MUDr. Patočkom.
Ďalej starosta obce odpovedal na interpelácie poslancov prednesené na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ a tieto jednotlivo zodpovedal.
p. poslanec Drahoš v súvislosti so schválenými VZN na dnešnom zasadnutí OZ požiadal
starostu obce o zabezpečenie prehl‘adnej formy aktuálne platných VZN obce Lozorno.
K tomuto bodu sa pnipojil aj p. poslanec Krechňák, ktorý uviedol, že na túto témn už
napísal ělánok do najbližšieho číslo obecného spravodaja a navrhol usporiadať seminár
pre Obecnú políciu a pracovníkov OcU.
V súlade s rokovacím poriadkom sa k danému bodu nepnijíma žiadne uzuesenie.

12

K bodu č. 11
Ukončenie zasadnutia
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupitel‘stva
ukončilo 20,17 hod.
Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na web stránke
obce spolu s touto zápisnicou.
Zapísala:
Silvia Sadloňová
Overovatelia zápisnice svojim podpisom potvrdzujú jej správnosť:
p. poslanec Ľubomír Jochim

řL~- ~

p. poslanec Slavomír Beleš

Mgr. L‘uboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

