Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lozorno,
konaného dňa 08.06.2022 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lozorne
Prezentácia:

prítomní:

8 poslancov OZ (Miro Drahoš, Lucia Hájniková, Adriana
Jánošová, Ľubomír Jochim, Ladislav Krechňák, Peter Mihálik,
Ľuboš Peschl, Jana Trnková)
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

neprítomní/ospravedlnení:

1 poslanec OZ (Slavomír Beleš)

neprítomní/neospravedlnení: prizvaní:

Ing. Anna Ševerová, hlavná kontrolórka obce
Mgr. Ľudmila Pastorová, poverená riadením Obecného úradu

zapisovateľka:

Jana Karovičová, MBA, Obecný úrad Lozorno

K bodu č.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce po vykonanej prezentácii poslancov
dňa 08.06.2022 o 17:36 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta v súlade s
ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Oznámenie o zvolaní zasadnutia bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
a webe obce počnúc dňom 03.06.2022. Starosta prítomných privítal a skonštatoval, že boli
splnené všetky zákonom stanovené podmienky na otvorenie rokovania OZ. Zasadnutie sa
uskutočnilo v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lozorne. Zo zasadnutia je tiež
realizovaný zvukový prenos na facebookovej stránke obce a zvukový záznam, ktorý bude
zverejnený na webe obce.
Následne po riadne vykonanej prezentácii poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce
skonštatoval, že zasadnutia OZ sa podľa prezenčnej listiny zúčastňuje 8 poslancov OZ
(prítomnosť podpisom potvrdili poslanci Miro Drahoš, Lucia Hájniková, Adriana Jánošová,
Ľubomír Jochim, Ladislav Krechňák, Peter Mihálik, Ľuboš Peschl, Jana Trnková) a na základe
tejto skutočnosti je v súlade s ustanovením§ 12 ods.7. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta obce Lozorno na základe zistených skutočností otvoril zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Lozorno.
Následne starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ tak, ako
bolo toto zvolané dňa 03.06.2022 (program rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli aj web
stránke Obce Lozorno toho istého dňa), a to nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia

2. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2021
5. Správa o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2021
6. Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na prospech
rozvoja územia obce v roku 2021
7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2022
1 O. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce položky daň za psa a daň za ubytovanie
11. Udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku - pozemku (prenajímateľ: Združenie
urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne, pozemok časť pozemku pare. reg. ,,E" č. 8856/3,
k.ú. Lozorno)
12. Udelenie súhlasu s nájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nájomca:
Lozorno s.r.o., strešný plášť ČOV)
13. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Lozorno - pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou (nadobúdateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., pozemok KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2)
14. Informácia o vymenovaní prednostky obecného úradu
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
1 7. Ukončenie rokovania

Nikto z prítomných nepredniesol doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. Vzhľadom na to
sa hlasovalo o programe tak, ako bol starostom obce navrhnutý a riadne zverejnený.
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora
a zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2021
5. Správa o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2021
6. Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na
prospech rozvoja územia obce v roku 2021
7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2022
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1 O. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce položky daň za psa a daň za ubytovanie
11. Udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
- pozemku (prenajímateľ:
Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne, pozemok čast' pozemku pare. reg.
,,E" č. 8856/3, k.ú. Lozorno)
12. Udelenie súhlasu s nájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nájomca: Lozorno s.r.o., strešný plášť ČOV)
13. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Lozorno - pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou (nadobúdateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., pozemok KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m 2)

14.
15.
16.
17.

Informácia o vymenovaní prednostky obecného úradu
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Ukončenie rokovania

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" -

„PROTI" „ZDRŽAL SA" -

8
O
O

Starosta obce konštatoval, že program rokovania bol prijatý v navrhovanej a zverejnenej
podobe.

K bodu č. 2
Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora
zapisovateľa
Starosta obce navrhol zvoliť členov návrhovej
p.
p.
p.

komisie takto:
poslankyňa
poslanec
poslanec

a

Adriana Jánošová
Ľubomír Jochim
Ladislav Krechňák

Starosta obce navrhol zvoliť overovateľov zápisnice takto:
p. poslanec
p. poslankyňa

Miroslav Drahoš
Jana Trnková

Starosta obce určil skrutátora a zapisovateľa takto:
Skrutátor
p. poslanec
Zapisovateľka
p.

Ľuboš Peschl
Jana Karovičová

Na návrh starostu obce bolo vykonané hlasovanie o nasledovnom návrhu uznesenia, ku
ktorému neboli prednesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy:
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Uznesenie č. 32/2022

a) Obecné zastupiteľstvo v Lozorne volí členov návrhovej komisie takto:
p. poslankyňa
Adriana Jánošová
p. poslanec
Ľubomír Jochim
p. poslanec
Ladislav Krechňák
b) Obecné zastupiteľstvo v Lozorne volí overovateľov zápisnice takto:
p. poslanec
Miroslav Drahoš
p. poslankyňa
Jana Trnková
c) Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie určenie skrutátora a zapisovateľa
starostom obce:
Skrutátor
Zapisovateľka

p. poslanec
p.

Ľuboš Peschl
Jana Karovičová

Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý. Pracovné orgány OZ sa ujali
svojich funkcií.

K bodu č. 3
Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
Bod rokovania uviedol starosta obce Lozorno.
Starosta obce skonštatoval, že všetky uznesenia prijaté na ostatnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva boli ním riadne podpísané a tieto boli následne takto zverejnené, pričom
správnosť vyhotovenia uznesení z minulého zasadnutia nik z poslancov ani iná osoba
nenamietali. K plneniu uznesení obdržali poslanci OZ písomnú správu. Nikto z poslancov sa
k tomuto bodu v diskusii nevyjadril.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 33/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia
prijatých uznesení.
Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
4

Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č. 4
Záverečný účet obce Lozorno za rok 2021
Predkladateľom návrhu je starosta obce spolu s pánom poslancom Slavomírom Belešom,
predsedom komisie finančnej a ekonomickej. Bod rokovania uviedol vzhľadom na
neprítomnosť p. poslanca Slavomíra Beleša pán poslanec Ľubomír Jochim, člen komisie
finančnej a ekonomickej.
V súlade s ustanovením § 16 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce. V súlade s ods. 5. citovaného ustanovenia takýto záverečný účet
obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa zákona,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách v ustanovenej forme a rozsahu,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce.
Záverečný účet vychádza tiež z účtovnej závierky, ktorú obec zostavila k 31.12.2021. Takto
zostavená účtovná závierka bola overená audítorom 27.04.2022 s výrokom: ,,Na základe
overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec
Lozorno konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."
Pred prerokovaním sa návrh predkladá na verejnú diskusiu v súlade s ustanoveniami Zákona o
obecnom zriadení. Návrh musí byť obecným zastupiteľstvom prerokovaný do 6 mesiacov po
skončení rozpočtového roka, t.j. do 30.06.2022.
Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára výrokom schvaľuje bez výhrad alebo
schvaľuje s výhradami. V prípade schválenia s výhradami je OZ povinné schváliť aj príslušné
opatrenia na nápravu nedostatkov.
V súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov schvaľuje
záverečný účet obecné zastupiteľstvo. Návrh musí byť zverejnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce a na jeho pripomienkovanie sa vzťahuje ustanovenie § 9 zákona
č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh záverečného účtu bol na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce
Lozorno vyvesený dňa 19.05.2022. Týmto dňom začala plynúť 10 dňová lehota pre jeho
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pripomienkovanie. K riadne zverejnenému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky v
zmysle § 6 Zákona o obecnom zriadení a ich vyhodnotenie je tak bezpredmetné.

K návrhu bolo obstarané tiež v zmysle § 18 f ods.1 písm. c) Zákona o obecnom zriadení
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce. V stanovisku sa potvrdzuje, že postup zostavenia
záverečného účtu ako aj následné kroky zo strany obce Lozorno boli realizované v súlade s
platným právom. Vo svojom odbornom stanovisku hlavná kontrolórka však zároveň v časti 1.1.
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 konštatuje nesprávne vykázanie hospodárenia obce
vo finančnom výkaze FIN 1-12. V skutočnosti obec dosiahla v celkovom objeme rozpočtové
hospodárenie vo výške 720 661,59 EUR. Obec v roku 2021 správne zostavila rozpočet (po
zmenách) podľa ustanovenia § 10 ods. 7 a ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ako
prebytkový v sume 54 740,00 EUR: celkové príjmy v sume 5 280 967,00 EUR a celkové
výdavky v sume 5 226 227,00 EUR, ale nesprávne nahrala do informačného systému RISSAM
rozpočet obce ako schodkový v sume - 100 072,00 EUR.
Účtovná jednotka zverejnila súvahu a výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 v informačnom
systéme RISSAM oneskorene v rozpore s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky,
termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších dodatkov. Finančné
výkazy za 4. štvrťrok neboli spracované podľa Opatrenia MF SR z 19. decembra 2017 č.
MFIO 17353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob,
termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia
plnenia rozpočtu verejnej správy uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č.12/2017 v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlavná kontrolórka na základe uvedeného v súlade s § 16 ods. 1 O zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, odporúča OZ v Lozorne uzatvoriť prerokovanie Návrhu
záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2021 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje
s výhradami".
Zároveň je OZ pri prerokovávaní záverečného účtu obce v súlade s § 16 ods. 11 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov.
Účtovná závierka obce bola zostavená a riadne overená audítorom.
Návrh ZÚ bol prerokovaný aj v komisii finančnej a ekonomickej na jej zasadnutí konanom dňa
18.05.2022. Komisia vzala návrh na vedomie a odporučila ho napriek uvedeným pochybeniam
vo výkazoch schváliť.
Návrh nevyvoláva nároky na výdavkovú stránku rozpočtu obce Lozorno v budúcich obdobiach.
Následne starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Ako prvý sa o slovo prihlásil pán
poslanec Krechňák, ktorý stručne zhrnul hospodárenie obce za minulý rok. Prítomným
poslancom i občanom vypichol najdôležitejšie ukazovatele záverečného účtu. Uviedol, že
príjmy obce za rok 2021 boli naplnené na 90% oproti rozpočtu. Zvyšných 10% nie je
výpadok príjmov, ale v skutočnosti výpadok príjmov predstavuje nepoužitie (nečerpanie)
prostriedkov úveru, ktoré tak ostávajú k dobru do roku nasledujúceho. Výpadok v prijmoch
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predstavujú aj nevybraté poplatky v MŠ a ZŠ, ktoré boli projektované o niečo vyššie než boli
vybrané s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID 19 po väčšiu časť minulého roka
a s tým obmedzenú prevádzku škôl a školských zariadení. Čo sa týka výdavkovej stránky,
výdavky boli čerpané na 85% v porovnaní s rozpočtom. Výsledok rozpočtového hospodárenia,
ktorý predstavuje ušetrenie vo výške 720 661,59 EUR je teda veľmi pozitívny výsledok. Podľa
slov pána poslanca je rok 2021 posledným rokom, kedy môžeme zhodnotiť tendencie
a nastolené hospodárenie obce v tomto zložení. Pri porovnaní rokov 2018, kedy súčasné OZ
začínalo, a 2021 výsledky ukazujú, že obec hospodári s dvojnásobným rozpočtom. Nárast
príjmov súvisí nielen s daňovou reformou, ale aj so zavedením poplatku za rozvoj a s lepším
hospodárením s obecným majetkom. Ďalší dôvod nárastu príjmov sú aj dotácie do rozpočtu
obce, ktoré pri porovnaní rokov 2018 a 2021 vykazujú nárast takmer o 100%. Kapitálové
príjmy, ktoré predstavujú príjmy z predaja obecného majetku, boli v minulom roku nulové, čo
znamená, že obec nepredala žiaden obecný majetok. Podľa slov pána poslanca bolo cieľom
obecný majetok nepredávať, ale naopak zhodnocovať a zväčšovať. Pre porovnanie, rozpočet
výdavkov ukazuje, že bežné výdavky narástli len o 18% zatiaľ čo príjmy narástli o 100%.
Kapitálové výdavky narástli o 100%, čo znamená, že do obce sa investovalo o 100% viac.
Veľké % výdavkov je investovaných do školstva, čo je podľa pána poslanca Krechňáka
správne.
Pán poslanec sa ďalej v diskusii venoval úverom, ktoré obec má. Zároveň zhrnul, čo sa obci
podarilo našetriť ku koncu minulého roka. Zostatok z rezervného fondu predstavuje takmer 0,5
mil.€, fond vytvorený z predaja obecného majetku má našetrené takmer 26.000 €, nevyčerpaný
úver je vo výške 335.000 €, a nepoužitý poplatok za rozvoj predstavuje takmer 220.000€.
Z toho vyplýva, že súčet všetkých našetrených financií je takmer 1,5 mil. €. Tieto financie boli
šetrené zámerne na obrovskú investíciu do školstva - na rekonštrukciu a modernizáciu
základnej školy.
Záverom svojej analýzy pán poslanec Krechňák zdôraznil, že majetok obce za posledný rok
narástol o 1,1 mil.€, zatiaľ čo záväzky narástli len o 33.000 €. Navyše, pozitívnou správou je,
že po dvoch rokoch intenzívnej práce sa konečne začali znižovať krátkodobé pohľadávky, čo je
dôkazom, že začínajú fungovať opatrenia, ktoré boli na obecnom úrade zavedené vo veci
vymáhania pohľadávok. Pán poslanec dúfa, že tento smer zostane zachovaný, pretože
nesúhlasí, aby menšina neplatičov žila na úkor platiacej väčšiny.
Nikto ďalší z poslancov do diskusie k tejto téme už príspevkom neprispel.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 34/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce
Lozorno k 31.12.2021,
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu za rok
2021,
c) schvaľuje Záverečný účet Obce Lozorno a celoročné hospodárenie Obce Lozorno
s výhradami,

d) prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov nasledovne:
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1. zabezpečiť služby odborného gestora pre zamestnancov zabezpečujúcich finančnú a
výkaznícku agendu obce,
2. pripraviť, obecnej rade na schválenie predložiť a realizovať projekt trvalého
zvyšovania odbornej kvalifikácie príslušných zamestnancov Obecného úradu
zabezpečujúcich finančnú a výkaznícku agendu obce a to ich účasťou na najmenej 4
odborných školeniach a seminároch,
3. zrealizovať nápravu vykázaných nesúladov zo zistení auditu účtovnej závierky vo
finančných výkazoch FIN v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov najneskôr za obdobie vykazovania 2 2022,
4. zabezpečiť a vykonať v priebehu roka najmenej jeden priebežný audit alebo
obdobnú kontrolu účtovníctva obce, optimálne za obdobie 2. až 3. štvrťroku a
predložiť obecnej rade správu/informáciu o ich výsledku,
5. zrealizovaťfyzickú inventarizácia majetku obce do konca roka,
6. vykonať vnútorný audit vnútorných procesov obce a obecného úradu, ktoré slúžia
na zabezpečenie riadneho účtovania, vykazovania a ostatných finančných úkonov
v pôsobnosti obecného úradu alebo s nimi súvisia a vyhodnotiť potrebu jeho
personálneho posilnenia a implementovať zistenia do praxe,
7. zaviesť kontrolu nahrávaných výkazov do štátnych informačných systémov pred ich
odoslaním a zverejnením inou osobou, odlišnou od referenta povereného výkonom
tejto agendy v zmysle Organizačného poriadku obecného úradu.
ej schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v celkovej sume 430 088,89
EUR na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
430 088,89 EUR,
j) ukladá prednostke obecného úradu v súčinnosti so starostom obce a predsedom
finančnej a ekonomickej komisie zabezpečiť implementáciu prijatých opatrení na nápravu
nedostatkov,
g) poveruje obecnú radu vykonaním priebežnej kontroly implementácie prijatých
opatrení na nápravu nedostatkov k 31.12.2022 a predložením správy o stave ich
implementácie k 31.12.2022.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" „PROTI" „ZO RŽAL SA" -

8
O
O

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené a záverečný účet obce
schválený.

K bodu č. S
Správa o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2021
8

Predkladateľkou návrhu je Mgr. Ľudmila Pastorová, poverená riadením Obecného
úradu, ktorá bod rokovania aj uviedla.

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1, 2 a 4 Zákona č.447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj
a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 17/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v
znení všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2020 je výnos z poplatku za rozvoj príjmom
rozpočtu obce.
Výnos z poplatku za rozvoj použije Obec Lozorno v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so
stavbou bol poplatok za rozvoj vybratý alebo sa výnos z poplatku za rozvoj Obec Lozorno
použije v inej jednotlivej časti obce, ak sa jedná o použitie pre účely uvedené v ods. l. písm. a) e) zákona a g) článku 3 ods. 1 uvedeného VZN.
Obec Lozorno v čl. 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 16/2020 určila spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z
poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov
spolu so zverejnením návrhu záverečného účtu obce Lozorno na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce Lozorno.
Správa o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2021 bola v požadovanom
členení vyvesená na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce Lozorno dňa 20.05.2021,
teda deň po vyvesení návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
Z evidencií vedených obecným úradom vyplýva, že v roku 2021 bolo tunajším úradom na
miestnom poplatku za rozvoj predpísaných 219 297 EUR. Z uvedeného výrubu bolo
poplatníkmi zaplatených celkom 216 501 EUR. V roku 2021 boli tiež uhradené nedoplatky za
rok 2020 vo výške 177 EUR. Konečný zostatok k 31.12.2021 činil 218 853 EUR. Z výnosu
poplatku neboli v roku 2021 financované žiadne výdavky obce. Použitie výnosu sa tak
predpokladá v budúcich obdobiach.
Prítomní poslanci sa do rozpravy nezapojili.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie správu o výške výnosu z poplatku za rozvoj
a o jeho použití za rok 2021 bez pripomienok.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA"-

„PROTI" „ZDRŽAL SA" -

8
O
O

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

9

K bodu č. 6
Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na prospech
rozvoja územia obce v roku 2021
Predkladateľom návrhu je Ing. Juraj Schwarz, konateľ LOZORNO s.r.o. a pán poslanec
Ladislav Krechňák, ktorý je zároveň aj predsedom dozornej rady LOZORNO s.r.o .. Bod
rokovania uviedol pán poslanec Krechňák.
Uznesením č. 20/2021, ktorým bola schválené poskytnutie dotácie pre spoločnosť LOZORNO
spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce
rozhodlo tunajšie obecné zastupiteľstvo o povinnosti najneskôr pri schvaľovaní záverečného
účtu za rok 2021 predložiť vyhodnotenie efektívnosti nového modelu financovania uvedených
úloh spoločnosti v oblasti verejného záujmu a na prospech rozvoja územia obce.
Na základe tohto uznesenia bola manažmentom spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.
vypracovaná Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na
prospech rozvoja územia obce v roku 2021, ktorá bola pred jej predložením prerokovaná
a schválená dozornou radou tejto spoločnosti.
Na základe predloženej správy boli z uvedenej dotácie financované nasledovné úlohy a akcie
vo verejnom záujme:
Prevádzkovanie zberného dvora,
Prevádzkovanie kompostoviska,
Starostlivosť o verejnú zeleň, vrátane výsadby stromov, krov a sadeníc.
Z dotácie bolo realizované obstaranie hnuteľnej techniky a to:
zametacieho vozidla,
elektrickej trojkolky na zber kuchynského odpadu z domácností.
Z dotácie boli financované výkony:
2 zamestnancov prevedených od obce,
2 zamestnankýň pre potreby starostlivosti o výsadbové záhony (čiastočný úväzok),
2 pracovníkov verejnoprospešných prác z okresného ÚPSVaR,
2 sezónnych zamestnancov na verejnú zeleň (kosenie, čistota).
Dotácia sa použila na:
1. Mzdy, vrátane odvodov, stravného, BOZP a iných priamych nákladov súvisiacich so
zamestnávaním pracovníkov
2. Nákup materiálu a externých služieb (prenájom techniky a pod) v súvislosti s plnením
úloh, vrátane obstarania techniky schválenej vedením obce.
3. Výkon odborných zamestnancov Lozorno, spol. s.r.o., vykázaných v zmysle
transferového oceňovania v zmysle platného cenníka Lozorno, spol. s.r.o.. ( drobné
údržbové, inštalatérske a elektrikárske práce na budovách a majetku obce a nákup
tovarov pre potreby obce, vrátane dopravy.)
Dotácia bola poskytnutá vo výške 150.000 EUR. Zúčtovaných bolo 136.767,80 EUR;
13.232,20 EUR bolo vrátených.
Použitie dotácie bolo nasledovné:
Personálne náklady:
69 .118 EUR
PHM:
2.545 EUR
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Investície:
Náradie, materiál a i.

40.857 EUR
24.248 EUR.

Do diskusie k tomuto bodu rokovania sa ako prvý prihlásil pán poslanec Drahoš, ktorý sa pýtal
na ciele spoločnosti Lozorno s.r.o., ktoré mala spol. s.r.o. nastavené, a na rezervy, ktoré by
s.r.o. chcela v najbližšom období zlepšiť. Pán poslanec Krechňák ozrejmil pánovi poslancovi
ciele spoločnosti, ktoré si nastavili na minulý rok. Základným cieľom bolo podľa jeho slov
neklesnúť na kvalite poskytovaných služieb. S.r.o. chcela zvýšiť komfort občanov v súvislosti
s odvážaním odpadu na zberný dvor. Preto spoločnosť zaviedla úhradu za zberný dvor
prostredníctvom SMS platby. Ďalším cieľom bolo nastaviť systém fungovania zberného dvora
tak, aby sme znižovali množstvo objemného stavebného odpadu. Ďalej sa rozšíril zber
triedených zložiek o zber polystyrénu, na cintoríne sa zbiera vosk a sviečky, kuchynský odpad
a olej sa zbiera od občanov priamo od dverí. Čo sa týka kompostoviska, pozornosť sa zamerala
na triedenie bioodpadu, robí sa drvenie bioodpadu, sprevádzkoval sa zdroj vody na
kompostovisku. Do budúcna bude ešte treba investovať do vybavenia kompostoviska, aby sme
sa opäť mohli posunúť ďalej. Ohľadom verejnej zelene bolo skonštatované, že sa zvýšila
intenzita kosenia, frekvencia vynášania smetných košov a zametania ulíc. Vysadili sa nové
záhony po dedine, na Potočnej a Karpatskej ulici, vysadila sa nová zeleň pri pamätníku na
Rusnákoch. Radi by sme ešte viac zvýšili intenzitu starostlivosti o záhony, aby verejné
priestranstvá pôsobili atraktívnejšie. S.r.o. minulý rok vykonávala a aj bola zodpovedná za
zimnú údržbu. Pán poslanec Krechňák hodnotí minulý rok ako dobrý výsledok, ale za dôležité
považuje, či to cítia aj občania.
Pán poslanec Jochim dodal za oblasť životného prostredia, že sa posilnila personálna kapacita
na sezónu. Tento rok sa už nebude podľa jeho slov investovať do rozširovania zelených
záhonov, ale skôr do údržby o ne. Boli dokúpené zavlažovacie vaky ku stromom, a tieto sa
budú ešte ďalej rozširovať, najmä kvôli extrémnemu suchu. Na jeseň je pripravený projekt
výsadby lipovej aleje pred vstupom do obce.
Pán poslanec Krechňák na záver diskusie doplnil pána poslanca Jochima a uviedol, že na tento
rok sú ešte naplánované dve väčšie investície do obecnej zelene - zazelenanie a skultúrnenie
svahu na Zvončínskej ulici a skultúrnenie parku pri Centre kultúry.
Nik z poslancov do diskusie k tomu bodu už neprispel.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie Správu o plnení úloh spoločnosti Lozorno
s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na prospech rozvoja územia obce v roku 2021 v
predloženom znení.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
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Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.
Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
Predkladateľom návrhu je Obecná rada. Bod rokovania uviedol pán poslanec Ladislav
Krechňák.

Obec Lozorno v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z,. v znení
neskorších predpisov vytvára rezervný fond ( ďalej aj len „RF") ako osobitný peňažný fond.
Stav na účte RF ku koncu roka 2021 bol 481 525,49 EUR. Z toho bolo uznesením OZ č.
16/2022 zo dňa 16.03.2022 schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške
186 611,92 EUR na krytie kapitálových výdavkov na modernizáciu miestnych komunikácií v
Lozorne, ktoré boli už raz schválené pre rok 2021, ale neboli v danom roku čerpané (ul.
Riadok, ul. Borovicová, cesta Vendelínska, Zvončínska ul., areál ŠK, Jelšová ul. a park pri CK)
s ohľadom na posun termínu ich realizácie, resp. dokončenia.
V zmysle uznesenia aktuálneho OZ k bodu rokovania č. 4 (schválenie Záverečného účtu obce
Lozorno za rok 2021) bola schválená tvorba a doplnenie rezervného fondu z prebytku
hospodárenia roku 2021 vo výške 430 088,89 EUR. Celkovo tak na účte rezervného fondu (po
zohľadnení použitia prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia OZ č. 16/2022) a jeho
dotácie z prebytku predchádzajúceho roka aktuálne vykazuje Obec Lozorno čiastku
725 002,46 EUR.

Prostriedky RF je možné použiť výhradne a na účely stanovené zákonom. Použitie, ktoré
nezodpovedá týmto pravidlám a podmienkam je porušením rozpočtovej disciplíny a vykazuje
znaky protiprávneho konania.
Zákon 583/2004 Z.z. v ustanovení § 1 O ods. 9 umožňuje na úhradu bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou použiť prostriedky RF. Pre takéto použitie sa
však vyžaduje prijatie rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktoré takéto použitie schváli, resp.
s ním udelí súhlas.
Zákon 583/2004 Z.z. v ustanovení § 1 O ods. 7 umožňuje zostaviť kapitálový rozpočet ako
schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých
rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. § 14 ods. 3 umožňuje vykonať rozpočtové opatrenia
uvedené v ods. 2 písm. d) (povolené prekročenie alebo viazanie finančných operácií) len do
31.08. príslušného rozpočtového roka.
Návrh na použitie RF

1. Na základe zistenia skutkového stavu vecí tunajším obecným úradom je možné konštatovať,
že došlo k havárii na majetku obce - neodstrániteľnej poruche na vykurovacom zdroji tepla
v byte školníka v areáli ZŠ Lozorno na Staničnej ulici. Odstránenie tohto havarijného stavu je
možné výlučne výmenou tohto zhavarovaného zdroja v majetku obce za nový.
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2. V mesiaci máj 2022 sa na území obce vyskytli opakovane prívalové zrážky, ktorých
dôsledkom bolo poškodenie majetku obce, ktoré je potrebné napraviť a to spôsobom, ktorý
zamedzí jeho poškodzovaniu a následným škodám v budúcnosti (MK na Vinohradskej ulici,
odvodňovacia sústava na Zvončínskej ulici, časti MK Zvončínska ulica, MK a odvodňovací
systém na Cintorínskej ulici).
3. Ako potrebné sa tiež javí financovanie, resp. dofinancovanie niektorých už skôr plánovaných
výdavkov kapitálovej časti obecného rozpočtu z rezervného fondu alebo financovanie
medzičasom vyvstavších potrieb kapitálových výdavkov (modernizácia MK Zvončínska ulica,
modernizácia ZŠ Lozorno, rekonštrukcia objektu KD na Športovom námestí - ŠK, stavba Relax
zóny/ detské ihrisko na Vendelínskej ul., stavba Pump track, modernizácia MK na
Vendelínskej ulici, modernizácia MK na Cintorínskej ulici, rozšírenie kamerového systému).
Predmetom návrhu je použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške
568 OOO EUR a to:

Učel

Špecifikácia

1. na odstránenie
havarijného stavu
majetku obce

- zhavarovaný zdroj tepla v byte školníka

2. na likvidáciu škôd
spôsobených živelnou
pohromouprívalovými dažďami

- škody na MK a súvisiacom odvodňovacom
systéme na Vinohradskej ulici,
- škody na MK a súvisiacom odvodňovacom
systéme na MK Zvončínskej ulici,
- škody na MK a súvisiacom odvodňovacom
systéme na MK na Cintorínskej ulici
- rekonštrukcia a modernizácia MK na
Zvončínskej ulici, Cintorínskej ulici,
Vendelínskej ulici,
- modernizácia a rozšírenie ZŠ v Lozorne,
- rekonštrukcia budovy KD na Športovom
námestí - ŠK,
- realizácia Pump track-u,
- realizácia Relax zóny/ detské ihrisko na
Vendelínskej ulici
- rozšírenie obecného kamerového systému

3. na krytie
kapitálových
výdavkov rozpočtu
obce

Celkom z RF

v areáli ZŠ Lozorno (kotol)

Suma
3 OOO EUR

90 OOO EUR

475 OOO EUR

568000EUR

Z uvedeného vyplýva potreba uvoľniť prostriedky rezervného fondu pre vyššie určené účely.
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Návrh má priamo rozpočtové konzekvencie dané jeho obsahom, ktoré budú do rozpočtu
zapracované formou zmeny rozpočtu v kompetencii OZ alebo rozpočtovými opatreniami
v kompetencii starostu obce v súlade s platnými právnymi a vnútornými predpismi. Návrh
vykoná starosta obce a obecný úrad.

Evidencia Rezervného fondu za rok 2022
Učel
Začiatočný stav k 1.1.2022
Tvorba Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. xx/2022 zo dňa 08.06.2022

Spolu
Uvoľnenie Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 16/2022 zo dňa 16.03.2022
Uznesenie zastupiteľstva č. Xx/2022 zo dňa 08.06.2022

prebytok hospodárenia 2021

Suma v€
481 525,49
430 088,89
430 088,89
911 614,38
764 611,92
186 611,92
568 000,00

Uznesenie zastupiteľstva č.
Uznesenie zastupiteľstva č.
Uznesenie OR č.
Uznesenie OR č.

Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Predbežný zostatok k 31.12.2022

Ako prvá sa do diskusie zapojila pani poslankyňa Hájniková, ktorá sa pýta, či by obec nemohla
ušetriť 90.000 € a vyreklamovať škody na majetku v súvislosti s prívalovými dažďami
u zhotoviteľa rekonštrukcie Zvončínskej ulice, firmy Colas. Pán starosta pani poslankyni
vysvetlil, že tie škody nesúvisia s rekonštrukciou cesty.
Ďalšou diskutujúcou bola pani poslankyňa Jánošová, ktorá poďakovala pánovi starostovi a
zástupcovi starostu, že sa zaujímali o situáciu na mieste počas pohromy, a vyjadrila prosbu, či
by sa dali peniaze použiť prioritne na riešenie problémov, ktoré vyvstali v súvislosti s touto
živelnou pohromou.
Ďalším poslancom, ktorý sa prihlásil o slovo, bol pán poslanec Peschl, ktorý sa pýta, či by sa
dala riešiť situácia na Železničnej ulici. Pri dome pána Havla sa podľa jeho slov vytvára
obrovská mláka. Pán starosta pána poslanca uistil, že o tejto situácii vie a rieši ju s Lozorno,
spol. s.r.o.
O slovo sa následne prihlásil pán poslanec Drahoš, ktorý skonštatoval, že záplavy a nárazové
živelné pohromy nás budú bohužiaľ čakať pravidelne, preto prosí, aby sa všeobecne zmapovali
lokality v obci, kde sú tie problémy najvypuklejšie, a aby sa začali plánovať dlhodobejšie
riešenia týchto problémov. Druhou otázkou pána poslanca Drahoša je, či obec plánuje tento
náklad použiť celý v tomto roku. Starosta mu odpovedal, že pred dvomi dňami mal jednanie na
Poľnohospodárskom družstve Lozorno, kde tlmočil, že musíme riešiť tento problém aj mimo
dedinu, najmä smerom vyššie od Cintorínskej ulice, kde sú vinohrady a polia. Pán starosta vidí
riešenie v zadržiavaní vody vo viniciach, vo výstavbe cesty na Cintorínskej ulici, v obnove
rigolov a vo vykopaní nových rigolov v týchto lokalitách nad dedinou. Pán poslanec Drahoš
mu odpovedal, že on vidí riešenie vo vykopaní dočasného rigolu pozdÍž budúcej cesty na
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Cintorínskej ulici. Faktom však zostáva, že voda z polí, ktorá sa mení na blato, zaplavuje
verejné priestranstvá v obci. Pán starosta však vidí vo výstavbe rigolu v súčasnosti problém,
vzhľadom na to, že PD nemôže vykonávať na týchto pozemkoch stavebnú činnosť, ale len
poľnohospodársku.
O slovo sa prihlásil aj pán poslanec Krechňák, ktorý nadviazal na slová pána poslanca Drahoša.
Tvrdí, že problém s prívalovými dažďami nie je nový problém, ale je to kombinácia viacerých
faktorov. Zasypali sa rigoly, napríklad nad Zvončínskou ulicou, začalo sa inak a intenzívnejšie
hospodáriť na poliach, zanedbalo sa hospodárenie vo vinici, rozpredali sa pozemky na
Zvončínskej s prepichmi do starého potoka, ten sa sčasti zasypal alebo poprehradzoval. Ďalším
faktorom sú zlé rozhodnutia vedenia obce, ako napríklad pustiť výstavbu RD na Cintorínskej
ulici bez vybudovania cesty s kompletným odvodnením. Pán poslanec navrhuje a prihovára sa
povoľovať výstavbu RD systematicky a len tam, kde je cesta. Tvrdí, že sa treba vážne začať
zaoberať celým vodným režimom v obci - zhučanou vodou pri veľkých dažďoch a
zadržiavaním vody tam, kde vzniká. Pán poslanec by bol rád, keby sme sa mohli vrátiť aj do
minulosti a obnoviť to, čo bolo dobré a fungovalo roky.
Pán poslanec Krechňák záverom diskusie navrhuje, aby sa do návrhu na použitie prostriedkov
rezervného fondu do bodu 3 - krytie kapitálových výdavkov doplnilo odvodnenie Jelšovej
ulice, nakoľko sa pri prívalových dažďoch zatápala aj táto miestna komunikácia, čo si bol na
mieste aj obzrieť. Aj obyvatelia tam majú podľa neho nárok na ochranu a bezpečnosť pri
živelných pohromách.
Nikto ďalší z poslancov sa už do rozpravy neprihlásil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 3 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) schvaľuje v súlade s ustanovením § 1 O ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov použitie prostriedkov rezervného fondu obce na odstránenie
havarijného stavu majetku obce (havária zdroja tepla v byte školníka v areáli ZŠ na
Staničnej ulici) vo výške 3 OOO EUR,
b) schvaľuje v súlade s ustanovením § 1 O ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov použitie prostriedkov rezervného fondu obce na likvidáciu škôd
spôsobených živelnou pohromou (likvidácia škôd na MK a súvisiacom odvodňovacom
systéme na Vinohradskej ulici, na MK a súvisiacom odvodňovacom systéme na Zvončinskej
ulici, na MK a súvisiacom odvodňovacom systéme na Cintorínskej ulici) vo výške 90 OOO

EUR,
c) schvaľuje v súlade s ustanovením § 1 O ods. 7 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie
kapitálových výdavkov rozpočtu obce (rekonštrukcia a modernizácia MK na Zvončinskej
ulici, modernizácia MK na Cintorínskej ulici, modernizácia MK na Vendelinskej ulici,
stavba - modernizácia a rozšírenie ZŠ v Lozorne, stavba - vybudovanie Pump track-u,
rekonštrukcia a modernizácia budovy KD na Športovom námestí, stavba - realizácia Relax
zóny/ detské ihrisko na Vendelinskej ulici, rozšírenie obecného kamerového systému) vo
výške 475 OOO EUR.
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Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov na hlasovanie o pozmeňovacom návrhu pána
poslanca Krechňáka. Výsledok hlasovania:

Na hlasovaní sa zúčastnilo:
„ZA"„PROTI" „ZDRŽAL SA" -

8 poslancov
8
O
O

Hlasovanie o horeuvedenom uznesení so zapracovaním pozmeňovacieho návrhu pána
poslanca Krechňáka- výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č. 8
Návrh na zmenu rozpočtu obce
Predkladateľom návrhu je starosta obce. Bod rokovania uviedla Mgr. Ľudmila
Pastorová, poverená riadením Obecného úradu,.
V zmysle §9 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 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, spôsob finančného
vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja
ustanovuje osobitný zákon.
V zmysle § 14 ods.2 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov vykonáva príslušný orgán obce zmeny rozpočtu
v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú podľa písm. a) presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky, podľa písm. b) povolené prekročenia a viazanie príjmov, podľa písm. c) povolené
prekročenia a viazanie výdavkov a podľa písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných
operácií do 31.08. príslušného roka.
Predložený návrh 1. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2022 (príloha) zahŕňa zmeny
zodpovedajúce obsahom ustanoveniu § 14 ods. 2 písm. a) až d) citovaného zákona.
Návrh 1. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2022 nadväzuje na schválený rozpočet obce
Lozorno na roky 2022 - 2024 a na jeho predchádzajúce rozpočtové opatrenia (posledným je 7.
rozpočtové opatrenie) a zohľadňuje na strane príjmov zvýšenie príjmových finančných
operácií z titulu prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu (ktoré bude predmetom
rokovania a schvaľovania na identickom zasadnutí OZ), navysenie príjmov z titulu
nevyčerpaného úveru z roku 2020. Na strane výdavkov je potom zohľadnené použitie
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prostriedkov z rezervného fondu, nevyčerpaného úveru a úpravy a presuny medzi
rozpočtovými položkami, aby tieto zohľadňovali aktuálny vývoj.
Predkladaný návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022 nadväzujúci na 7. rozpočtové opatrenie
obsahuje vo finančnom vyjadrení:
• na strane celkových príjmov sa jedná o zvýšenie príjmov v celkovej výške 716 849
EUR, a to
• zvýšenie príjmov finančných operácií vo výške 549 676 EUR
• zvýšenie príjmov z nevyčerpaného úveru 167 173 EUR
• zníženie príjmov z vrátky nevyčerpaných prostriedkov zo ZŠ 18 324 EUR
• na strane celkových výdavkov sa jedná o zvýšenie výdavkov v celkovej výške 731 167
EUR z čoho je:
• zvýšenie bežných výdavkov o 88 994 EUR z toho:
o zvýšenie o 3 OOO EUR z prevodu prostriedkov z rezervného fondu na
odstránenie havarijného stavu majetku obce
o zvýšenie o 90 OOO EUR z prevodov prostriedkov z rezervného fondu na
likvidáciu škôd v dôsledku živelnej pohromy
o zníženie mzdových nákladov na opatrovateľskú službu o 4 006 EUR z titulu
prijatej refundácie zo ŠR na Projekt opatrovateľskej starostlivosti
• zvýšenie kapitálových výdavkov o 642 173 EUR z čoho je:
o 4 75 OOO EUR z prevodu prostriedkov z rezervného fondu na investičné
projekty a krytie súvisiacich kapitálových výdavkov
o
167 173 EUR z nevyčerpaného úveru z roku 2020.
'sledkom celkového roz očtového salda 6 617 EUR :

100
200
300
400
500
600
700
800

Daňové príjmy
Nedaňové prijmy
Granty a transfery
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté ~ve_ry, pôžičky a návratné
finančné
omOCI
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky z transakcií s FA a FP

2022
2 886
141
679
4

680
870
094
975

Saldo bez finančn • ch operácii
Saldo celkové

2.,3. a 4.
rozpočtové
opatrenie
2022

5.
rozpočtové
opatrenie
2022

6.
rozpočtové
opatrenie
2022

7.
rozpočtové
opatrenie
2022

1 . zmena
rozpočtu
2022

2 886
141
684
54

2 886
141
687
241

2 886
155
753
241

2 886
155
766
249

2 886
155
766
799

680
870
227
236

680
870
602
848

680
102
129
848

680
102
927
439

680
102
927
115

167 750

167 750

167 750

167 750

167 750

167 750

334 923

3 255 768
524 251
98182

3 265 171
524 251
98182

3 301 360
525 568
98182

3 305 735
712 180
98182

3 370 082
715 310
98182

3 388 958
717 823
98182

3 477 952
1 359 996
98182

Rozpočet
Popis

1.
rozpočtové
o atrenie
2022
2 886 680
141 870
679 094
23 299

2022
3 880
3 878
-72
2

369
201
375
168

2.,3. a 4.
1.
rozpočtové
rozpočtové
opatrenie
opatrenie
2022
2022
3 934 763
3 898 693
3 887 604
3 925 110
-81 779
-114151
11 088
9 653

5.
rozpočtové
opatrenie
2022

6.
rozpočtové
opatrenie
2022

4125750
4116 097
-301 763
9 653

4 204
4183
-290
20

509
574
481
935

7.
rozpočtové
opatrenie
2022
4 225 898
4 204 963
-298 072
20 935

1. zmena
rozpočtu
2022
4 942 747
4 936 130
-1 029 239
6 617

Návrh 1. zmeny rozpočtu obce Lozorno na rok 2022 bol dňa 01.06.2022 prerokovaný na
zasadnutí OR.
Do diskusie k tomuto bodu rokovania nikto z poslancov nevstúpil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
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Uznesenie č. 38/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Lozorno na r. 2022 s
obsahom v zmysle prílohy tohto uznesenia.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č. 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2022
Predkladateľom návrhu je Ing. Anna Ševerová, hlavná kontrolórka obce Lozorno.

V zrriysle 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 šesť mesiacov na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti bol
minimálne 15 dní pred rokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Materiál Obecné zastupiteľstvo schvaľuje. 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.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky:
Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2021
2. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2021 v
a) ZŠ Lozorno
b) MŠ Lozorno
3. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Lozorno k 31.12.2021
4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu za rok 2023 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2024-2025
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
6. Výkon konkrétnej kontroly podľa požiadavky obecného zastupiteľstva
7. Výkon kontroly, ktorá vzišla z podnetov občanov, ako aj poslancov obecného zastupiteľstva
a na základe poznatkov zistených pri výkone činnosti hlavného kontrolóra
Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce:
1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
2. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva
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Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Lozorno na II polrok 2022.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č. 10
Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce položky daň za psa a daň za ubytovanie
Predkladateľom návrhu je Ing. Anna Ševerová, hlavná kontrolórka obce Lozorno.
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch
kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno je správa o
výsledkoch kontroly predkladaná OZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál so
zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva na
informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods. 1 zákona o
obecnom zriadení, podľa ktorého sa kontrolnou činnosťou rozumie okrem iného aj kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií obce. Kontroly sú vykonávané na základe
schváleného plánu kontrolnej činnosti, podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa
oprávnená osoba dozvedela pri výkone svojej kontrolnej činnosti, v zmysle § 18d ods. l zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lozorno.
Predmet kontroly:
1.
Kontrola príjmov z dane za ubytovanie a dane za psa k 31.12.2021 v súlade s platnými a
účinnými VZN obce upravujúcich uvedené dane,
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2.
Podľa ust. § 18d ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. overiť objektívny stav kontrolovaných
skutočností a ich súlad so všeobecne záväzným právnym predpisom a vnútornými predpismi
obce

Cieľom kontroly bolo :
1.
overiť správnosť vedenia evidencie pohľadávok, ich podloženie právoplatnými
daňovými dokladmi a včasnosti vymáhania pohľadávok v lehote alebo po lehote splatnosti,
2.
overiť stav v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, ktoré kontrolovaný
subjekt evidoval v účtovníctve a inventarizoval ku dňu zostavenia účtovnej závierky
k
30.12.2021 a overiť správnosť vykonávania inventarizácie pohľadávok,
3.
overiť, ako kontrolovaný subjekt postupuje pri vymáhaní pohľadávok, aké postupy pri
tomto procese využíva,
4.
overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonmi a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a
účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, príčin a škodlivých následkov,
vyplývajúcich zo zistených nedostatkov a splnenie opatrení prijatých na ich nápravu,
zodpovednosti kontrolovaného subjektu a ich zamestnancov za zistené nedostatky,
5.
Preveriť stav pohľadávok obce k dani za psa a dani za ubytovanie k 31.12.2021
6.
Preveriť, s akou účinnosťou obec ako správca daní vymáhalo daňové pohľadávky
splatné do 31.12.2021:
- ako správca dane v daňovom konaní podľa Daňového poriadku
- v konaní prostredníctvom exekútora podľa Exekučného poriadku

Daň za psa
V kontrolovanom období bolo evidovaných 474 daňovníkov fyzických osôb a 1 daňovník
právnická osoba. Z celkového počtu daňovníkov bola výberovým spôsobom skontrolovaná
evidencia dokladov - spisová dokumentácia u vybranej vzorky fyzických osôb. Skontrolované
bolo: nahlásenie psa, výmery, vydané rozhodnutia a úhrady.
Príjem z dane za psa za rok 2021 bol vo výške 3 406,00,00 €, pričom predpis bol vo výške 3
607,00 €.
Pohľadávky za rok 2021 za daň za psa boli vo výške 201 eur. Pohľadávky za kumulované
obdobie k 31.12.2021 sú vo výške 720,00 € u 79 fyzických osôb, pričom k 30.4.2022 svoje
nedoplatky zrealizovalo 16 daňovníkov.
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Predpis
1869,00
1836,00
1824,00
1801,75
3556,00
3607,00

Úhrada
1863,00
1845,00
1806,00
1739,37
3082,00
3406,00

Nedoplatok
21,00
12,00
27,00
83,38
546,00
720,00

Počet dlžníkov
5
3
7
20
70
79

Daň za ubytovanie
V kontrolovanom období bola sadzba dane za ubytovanie určená VZN č. 14/2019 účinným od
01.01.2020 vo výške 0,80 € na osobu a prenocovanie. V čl.7 uvedeného VZN je upravená
oznamovacia povinnosť - platiteľ predloží správcovi dane do 1 O. dňa mesiaca nasledujúceho
mesačné vyúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive, vzor ktorého je
obsahom prílohy č.2. tohto VZN a povinnosť odviesť a uhradiť daň za predchádzajúci
kalendárny mesiac (zaplatením na účet obce Lozorno, úhradou dane v hotovosti alebo
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zaplatením kartou) do 20. dňa mesiaca nasledujúceho s výnimkou dane za mesiac december,
ktorú je prevádzkovateľ povinný odviesť a uhradiť do 1 O. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.
V roku 2021 uhrádzalo daň za ubytovanie 5 prevádzkovateľov:
Zoznam ubytovacích zariadení - r.2021
Obchodné meno
IČO/DIČ
1.
Ján Csolle
52700445
2.
Autoteam V.A.G.
spol. s r.o.
44620128
3.
Vasková Anna
1022547472
4.
Pri mlyne hotel a
restaurant s.r.o.
45556555
5.
GASTRO-PEN s.r.o. 35882867

Názov zariadenia
Adresa prevádzky
Ubytovanie Lozorno Lozorno č. 80, Lozorno
Ubytovňa FENIX
Ubytovňa AV

Lozorno č. 1223, Lozorno
Záhradkárska 12, Lozorno

Bountique hotel pri mlyne Zvončínska 77, Lozorno
Hotel Karpatský dvor Nám. Sv. Kataríny 282/3,
Lozorno

Ku kontrole boli predložené zoznamy platiteľov dane za ubytovanie v kontrolovanom období,
podľa ktorých obci skutočne priznali daň z ubytovania v roku 2021 5-ti poskytovatelia
ubytovania.
Príjem z dane za ubytovanie za rok 2021 bol vo výške 4 989,20 EUR. Pohľadávky za daň z
ubytovania k 31.12.2021 predstavovali sumu 544,00 ( Fenix - 12/21 - 12,00EUR, Csôlle Ján12/21 - 22,40 EUR, Gastro-pen - 12/21 - 152,00 EUR, pri Mlyne - 9-12/21 - 357,60 EUR)
Kontrolou bolo preverené dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov ubytovanie predložiť
výkazy o vybranej dani, výpočet výšky dane a dodržanie povinnosti úhrady v zmysle VZN.
Kontrolný orgán spracoval podľa predložených dokladov prehľad o odovzdaných štatistikách
od platiteľov dane a o dátume úhrady dane z ubytovania, kde zistil, že v kontrolovanom roku
nebola dodržaná vo všetkých prípadoch lehota úhrady dane za ubytovanie správcovi dane do
20. dňa mesiaca nasledujúceho s výnimkou dane za mesiac december, ktorú je prevádzkovateľ
povinný odviesť a uhradiť do 1 O. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ako aj u niektorých
subjektov ani lehota na predkladanie hlásenia - do 1 O. dňa mesiaca nasledujúceho. Aj napriek
tomu bola daň z ubytovania v roku 2021 uhradená od všetkých prevádzkovateľov ubytovania.
Pohľadávky za daň za ubytovanie k 31.12.2021 boli vo výške 544,00 EUR. Túto sumu tvorili
pohľadávky za daň za posledný štvrt'rok roku 2021 a boli v plnej výške uhradené v mesiaci
január 2022.
Vzhľadom k tomu, že postup správcu miestnej dane je v prevažnej miere správny v celkovom
procese by hlavná kontrolórka odporučila:
1. Sankčné úroky neboli vyrubené u žiadneho subjektu. Vzhľadom k tomu, že nebolo zistené
premlčanie lehoty na ich vyrubenie odporučila by som, aby boli nad sumu 3€ dodatočne
vyrubené všetkým subjektom v súlade so zákonom o správe daní.
2. Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu neboli v roku 2021 zaslané žiadne výzvy
daňovým dlžníkom na úhradu nedoplatkov pri dani za psa. Vzhľadom na rastúci trend
nedoplatkov odporúčam čím skôr začať s realizáciou opatrení súvisiacich s vymáhaním
nedoplatkov, aby sa z krátkodobých dlžníkov nestali dlhodobí.
3. Pri vymáhaní nedoplatkov postupovať podľa platnej a účinnej smernice, ktorú má obec
prijatú a stanovuje proces vymáhania nedoplatkov na jednotlivých daniach.
4. Striktnejšie kontrolovať dodržiavanie termínov zasielania výkazov pri dani z ubytovania ako
aj príslušných úhrad z nich.
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5. Vzhľadom k tomu, že dodržiavanie termínov zo strany ubytovateľov je problematické,
hlavná kontrolórka odporúča v platnom VZN upraviť lehoty nasledovne: oznamovacia
povinnosť - do 20. dňa nasledujúceho mesiaca a povinnosť na úhradu dane - do 25. dňa
nasledujúceho mesiaca s výnimkou dane za december - dátum úhrady do 20. januára.
Vzhľadom k tomu, že pri kontrole neboli zistené zásadné porušenia všeobecno - záväzných
právnych predpisov ani interných noriem obce bola z kontroly vypracovaná správa, ktorá bola
zaslaná dňa 30.05.2022 prednostke obce Lozorno.
Materiál berie Obecné zastupiteľstvo na vedomie. Na pnjatie uznesenia sa v súlade
s ustanovením§ 12 ods.7. Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyžaduje súhlas nad 1/2 väčšiny prítomných poslancov.
Do diskusie ako prvý vstúpil pán poslanec Krechňák. Pán poslanec si berie za svoju úlohu
zmenu znenia VZN, ktorú navrhla pani hlavná kontrolórka. Zároveň by však chcel upozorniť
pána starostu a p. Pastorovú, poverenú vedením úradu, že niet inej cesty ako pri relevantných
omeškaniach s platením daní vyrubovať sankčné úroky. Je to rovnaký príjem pre obec ako
príjem z daní. Sankčné úroky treba podľa slov pána poslanca na úrade začať vyrubovať preto,
že spravodlivosť by mala fungovať a aby neboli znevýhodnení tí, čo dane platia. Pán poslanec
konštatoval, že ak ktokoľvek z občanov má problém daň zaplatiť, môže požiadať o splácanie
v splátkach alebo o odloženie platby na neskôr. Vyvaruje sa tým následkom platenia sankčných
úrokov. To je tá najlepšia cesta, ako zabezpečiť aj sociálny aspekt pri vyrubovaní a správe daní,
lebo samozrejme môžu byť situácie, kedy občan platiť pre zlé okolnosti nevládze.
Do diskusie sa nikto ďalší z poslancov nezapojil.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 40/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku
vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce - položky daň za psa a daň za
ubytovanie.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.11
Udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku - pozemku (prenajímateľ: Združenie
urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne, pozemok časť pozemku pare. reg. ,,E" č. 8856/3,
k.ú. Lozorno)
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Predkladateľom návrhu je starosta obce, ktorý bod rokovania aj uviedol.

Obecný zberný dvor je dlhodobo umiestnený na pozemku, ktorý je súčasťou spoločnej
nehnuteľnosti Združenia urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne - (pozemkové spoločenstvo) pozemku pare. reg. ,,E" č. 8856/3, druh pozemku: lesný pozemok, výmera 123 952 m2,
evidovanom na liste vlastníctva č. 4367, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky. Aktuálny záber tohto
pozemku stávajúcim zberným dvorom predstavuje výmeru 445m2• Túto nehnuteľnosť užíva
Obec Lozorno pre daný účel dlhodobo bez právneho titulu.
Vedenie obce dlhodobo tlmočilo záujem na zriadení riadneho právneho titulu oprávňujúceho na
užívanie predmetnej nehnuteľnosti pre uvedený účel. Rovnako je zámerom obce rozšíriť zberný
dvor o ďalšiu časť predmetného pozemku vo výmere 815 m2.
Na základe dlhšiu dobu trvajúcich rokovaní vedenia obce s vedením pozemkového
spoločenstva bolo medzi oboma stranami ustálené konečné znenie nájomnej zmluvy, ktorá
reagujúc na vyššieuvedené skutočnosti, predstavuje spôsob ich usporiadania a zároveň
zriadenie titulu pre prevádzku zberného dvora na danom pozemku v jeho rozšírenej podobe do
budúcna.
Navrhované nájomné predstavuje 0,80 EUR za m2 výmery predmetu nájmu ročne. Doba
trvania nájmu činí 7 rokov. Obec zaplatí spätne aj 2 roky nájomného.
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno sa na nájom
nehnuteľného majetku v prípadoch, ak nájom má trvať viac ako 5 rokov, schvaľuje obecným
zastupiteľstvom.
Ostaté podmienky nájmu špecifikuje návrh nájomnej zmluvy, ktorý Je prílohou tejto
predkladacej správy.
O slovo sa ako prvý prihlásil pán poslanec Krechňák, ktorý prítomným doplnil informácie
k tomuto bodu rokovania. Pán poslanec poďakoval predsedovi, členom výboru a členom urbáru
za rokovania, a vyslovil radosť z toho, že sa obec posúva v spolupráci s urbárom, čo môže
v konečnom dôsledku pomôcť nielen jednej aj druhej strane, ale aj všetkým obyvateľom.
Rokovania neboli podľa jeho slov jednoduché, pretrvávali a pretrvávajú tu zlé pocity
z minulosti, čo nie je nič čudné. Vyrovnanie v tomto prípade, ktoré sa podarilo dohodnúť, je
solídnym vyrovnaním a obec zaplatí aj dlh z minulosti. Perspektívne je to zabezpečenie titulu
pre budúcnosť zberného dvora na 7 rokov. Podľa slov pána poslanca je to dostatočný čas na
skultúrnenie tamojšieho priestoru a skvalitnenia služby pre občanov. Pán poslanec skorigoval
slová pána starostu ohľadom zväčšovanej plochy; vysvetlil, že priberáme 2x toľko, koľko
máme teraz, čiže zberný dvor bude 3x väčší ako je teraz. Nový zberný dvor bude dosahovať
štandardné kritériá. Pán poslanec navrhuje nájomnú zmluvu schváliť a otvorene hovorí, že by
bolo dobré, keby sa pokračovalo v tomto trende, aby sa hľadali styčné plochy pre obe strany.
Pán poslanec vyjadril prianie, aby sa pri pohľade do budúcnosti obe strany snažili, aby sa tieto
konflikty z minulosti neopakovali, a aby sa stali partnermi, ktorí si nezaberajú majetok
navzájom.
Ako ďalšia diskutujúca sa prihlásila o slovo pani poslankyňa Jánošová, ktorá sa chcela uistiť, či
obec uhradí dohodnutú sumu spätne za 2 roky za plochu, ktorú využívala doteraz, alebo za tú,
o ktorú sa ide rozšíriť. Pán starosta ju uistil, že obec zaplatí spätné nájomné len za tú plochu,
ktorú doteraz využívala.
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Ďalším diskutujúcim bol pán poslanec Drahoš, ktorý sa pýta, ktorým smerom sa zberný dvor
bude rozširovať a čo obec plánuje realizovať na rozšírenej ploche? Pán starosta mu odpovedal,
že zberný dvor sa bude rozširovať smerom dozadu od vchodu do zberného dvora. Obec má
záujem zbierať papier do veľkých elektrických kontajnerov, ktoré zároveň vyzbieraný papier aj
lisuje. Takisto sa nám rozširuje aj zber rôznych materiálov, ktoré by sme chceli spracovávať,
prípadne drtiť, najmä plastové materiály. Je potrebné, aby sme mali priestor aj na skladovanie
týchto materiálov, čo súčasný stav neumožňuje.
Slova sa ujala opäť poslankyňa Jánošová, ktorá si priala do znenia uznesenia zapracovať vetu
o spätnom nájomnom za 2 roky. Pán poslanec Krechňák jej vysvetlil, že to nie je potrebné,
nakoľko takáto formulácia sa nachádza priamo v nájomnej zmluve.
Do diskusie sa nikto ďalší z poslancov nezapojil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 41/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) súhlasí s prenájmom časti pozemku, ktorý je súčasťou spoločnej nehnuteľnosti
Združenia urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne - (pozemkové spoločenstvo) - pozemku
pare. reg. ,, E" č. 8856/3, druh pozemku: lesný pozemok, výmera 123 952 m2, evidovanom
na liste vlastníctva č. 4367, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom
pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky o výmere 445 m2 + 815 m2
pre účely prevádzkovania obecného zberného dvora na predmete nájmu za nájomné 0,80
EUR/m2 v trvaní nájmu 7 rokov,
b) schvaľuje znenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom Združenie urbárskych lesov a
pasienkov v Lozorne - (pozemkové spoločenstvo) v predloženom znení,
c) ukladá obecnému úradu zabezpečiť všetky právne, organizačné a ekonomické
opatrenia a úkony potrebné k vzniku a realizácii vyššie uvedeného nájmu a následné
zverejnenie nájomnej zmluvy v súlade s osobitnými predpismi.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.12
Udelenie súhlasu s nájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nájomca: Lozorno s.r.o., strešný plášť ČOV)
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Predkladateľom návrhu je starosta obce, ktorý bod rokovania aj uviedol.
Spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. je spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je Obec
Lozorno. Spoločnosť realizuje prevádzku obecnej vodárenskej sústavy a niektoré ďalšie
výkony a práce, odberateľom ktorých je v prevažnej miere obec Lozorno.
Spoločnosť je prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry na území obce Lozorno. V rámci
toho prevádzkuje tiež ČOV. ČOV je spotrebným miestom s vysokou náročnosťou na spotrebu
elektrickej energie. V záujme zefektívnenia jej prevádzky, so zohľadnením aktuálneho
negatívneho vývoja cien elektrickej energie a prognóz ich ďalšieho posunu v budúcnosti,
rešpektujúc pritom aj ekologické aspekty a zámery obce Lozorno postupne zvyšovať spotrebu
elektrickej energie vyrobenej spôsobom šetrným pre životné prostredie z obnoviteľných
zdrojov, spracovalo vedenie spoločnosti v súčinnosti s vedením obce zámer výstavby solárneho
zdroja elektrickej energie na streche budovy ČOV.
V zmysle§ 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je možné prenechanie majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.
Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 13 8/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov dňa 13.05.2022 zverejnila zámer prenajať majetok
obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:
V zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov navrhuje sa prenechať do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom
zamýšľaného nájmu je strešný plášť budovy ČOV, ktorej prevádzkovateľom je nájomca, ktorý
je aktuálne prevádzkovateľom obecnej vodárenskej sústavy a infraštruktúry. Účelom nájmu má
byť zriadenia iného práva k stavbe v zmysle § 139 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
v znení neskorších predpisov v uvedenom rozsahu, ktoré umožní realizáciu a následné užívanie
stavby solárneho zdroja elektrickej energie na nej, ktorú stavbu zrealizuje nájomca na vlastný
náklad, zodpovednosť a riziko, pričom ju bude používať ako ekologický zdroj elektrickej
energie pre vlastnú prevádzku obecnej ČOV. Zriadením stavby energetického zdroja sa zvýši
efektívnosť prevádzky obecnej kanalizačnej sústavy, na ktorom má obec Lozorno záujem.
Predmet nájmu sa navrhuje prenajať za nájomné najmenej vo výške 100 EUR/ročne a to na
dobu 25 rokov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov sa vymedzuje a zdôvodňuje takto: Obec Lozorno je
jediným spoločníkom spoločnosti nájomcu. Nájomca, ako aktuálny prevádzkovateľ obecnej
vodárenskej sústavy a infraštruktúry, je prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd, časť
ktorej v rozsahu strešného plášťa je predmetom nájmu. Účelom nájmu je zriadenie iného práva
k stavbe v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov v uvedenom rozsahu, ktoré umožní nájomcovi realizáciu a následné užívanie stavby
solárneho zdroja elektrickej energie na nej. Stavbu solárneho zdroja elektrickej energie bude
nájomca používať ako ekologický zdroj elektrickej energie pre vlastnú prevádzku obecnej
čistiarne odpadových vôd. Zriadením stavby energetického zdroja sa zvýši efektívnosť
prevádzky obecnej vodárenskej sústavy, na ktorom má Obec Lozorno záujem.
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V súlade s ustanovením čl. 2 ods. 2 písm. p) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Lozorno sa na nájom majetku obce v prípadoch hodných osobitného zreteľa vyžaduje
schválenie obecným zastupiteľstvom a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Slova v diskusii sa ujal ako prvý pán poslanec Jochim, ktorý vyjadril potešenie, že obec ide
realizovať „zelený" projekt, ktorý on sám inicioval pred približne 3 rokmi. Pán poslanec
vysvetlil prítomným, že realizáciou tejto investície ušetrí Lozorno, spol. s r.o. významnú časť
financií - mesačne sa ušetrí na prevádzke niekoľko tisíc €. Z vlastnej skúsenosti tvrdí, že
návratnosť investície je menej ako 6 rokov, a pri súčasných cenách energií sa návratnosť môže
priblížiť aj k 5 rokom. Investícia je podľa jeho slov veľmi efektívna.
Na slová pána poslanca naviazal starosta, ktorý tvrdí, že obec má prioritu budovať takéto
projekty. Pri aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii budovy ŠK bola do projektu zadaná
predpríprava na využitie strechy budovy na fotovoltaiku. Rovnako aj projekt rozšírenia a
modernizácie základnej školy počíta s takýmto riešením, najmä z dôvodu, že školská kuchyňa
funguje primárne na elektrine a nie plyne.
Pán poslanec Drahoš sa ďalej v diskusii pýta, či zmluva súvisí iba so strechou alebo uvažuje sa
aj so širšími pozemkami, potenciálne s rozšírením kapacity? Pán starosta odpovedal, že zmluva
počíta iba so strechou. Pán poslanec Jochim doplnil pre vysvetlenie, že pred 3 rokmi sa riešilo,
aký rozsah fotovoltaiky je optimálny. Keby obec chcela isť do väčšieho systému, nebolo by to
efektívne riešenie, aj z dôvodu vysokých cien batérií na ukladanie solárnej energie. Toto
riešenie by sa viac oplatilo na už spomínanej budove ŠK.
Do diskusie sa nikto ďalší z poslancov nezapojil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 42/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) berie na vedomie informáciu predkladateľa, že zámer prenajať majetok obce Lozorno exteriérový strešný plášť budovy ČOV Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce Lozorno odo dňa 13.05.2022
do dňa schvaľovania tohto uznesenia,
b) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov a podľa čl. 2 ods. 2 písm. o) a písm. p) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Lozorno ako prípad osobitného zreteľa nájom
exteriérového strešného plášťa a súvisiacej strešnej konštrukcie ako časti stavby čistiareň
odpadových vôd vo vlastníctve Obce Lozorno, zapísanej na LV č. 963, vedenom Okresným
úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno,
okres Malacky, súpisné číslo 936, vystavanej na pozemkoch pare. reg. ,, C" č. 8857/66,
ostatná plocha, výmera 444 m2, pare. reg. ,, C" č. 6722/81, zastavaná plocha a nádvorie,
výmera 30 m2, pare. reg. ,, C" č. 6722/82, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 51 m2
v prospech spoločnosti LOZORNO spol. s r. o., so sídlom Športové námestie 657/24, 900
55 Lozorno, IČO 44 852 142 ako nájomcu. Účelom nájmu je zriadenie iného práva
k stavbe v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov, umožňujúceho nájomcovi realizáciu a následné užívanie stavby solárneho
zdroja elektrickej energie na nej. Nájomný vzťah sa schvaľuje na dobu určitú v trvaní 25
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rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Nájomné predstavuje sumu vo výške 100 EUR/
ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa vymedzuje a zdôvodňuje takto: Obec
Lozorno je jediným spoločníkom spoločnosti nájomcu. Nájomca, ako aktuálny
prevádzkovateľ obecnej vodárenskej sústavy a infraštruktúry, je prevádzkovateľom
čistiarne odpadových vôd, čast' ktorej v rozsahu strešného plášťa je predmetom nájmu.
Účelom nájmuje zriadenie iného práva k stavbe v zmysle§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov v uvedenom rozsahu, ktoré umožní
nájomcovi realizáciu a následné užívanie stavby solárneho zdroja elektrickej energie na
nej. Stavbu solárneho zdroja elektrickej energie bude nájomca používať ako ekologický
zdroj elektrickej energie pre vlastnú prevádzku obecnej čistiarne odpadových vôd.
Zriadením stavby energetického zdroja sa zvýši efektívnosť prevádzky obecnej vodárenskej
sústavy, na ktorom má Obec Lozorno záujem.
c) poveruje obecný úrad zabezpečiť všetky právne, organizačné a ekonomické opatrenia
a úkony potrebné k realizácii vyššie uvedeného nájmu majetku Obce Lozorno a následné
zverejnenie nájomnej zmluvy v súlade s osobitnými predpismi.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA"7
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" 1
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.13
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Lozorno - pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou (nadobúdateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., pozemok KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2)
Predkladateľom návrhu je starosta obce. Bod rokovania uviedol na jeho žiadosť pán
poslanec Krechňák.
V zmysle § 9a ods. 1. zákona SNR č. 13 8/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, prevody
vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu.
Podľa ustanovenia odseku 8 citovaného ustanovenia písm. b) sa tento postup nepoužije pri
prevode pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
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V zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. a) Zákona o majetku obcí Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
V zmysle čl.2. ods. 2. písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce ako aj jeho
prevod samotný na základe právnych úkonov s výnimkou prevodov na ktoré je obec povinná
v zmysle osobitného predpisu.
Obec Lozorno je vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti - pozemku
registra KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky, zapísaného na
liste vlastníctva č. 4151.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B,
IČO: 36 361 518 v rámci stavby „BA-_ Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS, VNK" (ďalej len
„Stavba") vybudovala na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a
zariadenia distribučnej sústavy, vrátane novej distribučnej transformačnej stanice na Priečnej
ulici na predmetnom pozemku. Užívanie Stavby bolo povolené príslušným stavebným úradom
- Obcou Lozorno na základe rozhodnutia č. SU-4757/0484/2021 zo dňa 06.08.2021, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2021. Kupujúci je teda vlastníkom Stavby, vrátane
distribučnej transformačnej stanice, vybudovanej a umiestnenej na Pozemku.
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lozorne č. 4/2017 zo dňa 25.01.2017 obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o prevzatí záväzku na prevod predmetného pozemku do vlastníctva
uvedenej spoločnosti za cenu 1 EUR/ m2•
Spoločnosť požiadala o naplnenie predmetného uznesenia a o nadobudnutie pozemku, na
ktorom je umiestnená stavba predmetnej trafostanice a ktorý tvorí priľahlú plochu k nej.
Rokovania so záujemcom viedol zástupca starostu obce Lozorno v priebehu minulého roka.
Vo veci nebol vypracovaný znalecký posudok.
Do rozpravy k tomuto bodu rokovania nikto z prítomných poslancov nevstúpil.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 43/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) schvaľuje podľa§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov spôsob predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno v
katastrálnom území Lozorno - pozemku registra KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcom sa v katastrálnom území
Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky, zapísaného na liste vlastníctva č. 4151 za kúpnu
cenu vo výške 25,- EUR pre nadobúdateľa Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
l oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, IČO:36 361 518 ako prevod majetku obce - pozemku
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zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
b) schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku Obce Lozorno v
katastrálnom území Lozorno - pozemku registra KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcom sa v katastrálnom území
Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky, zapísaného na liste vlastníctva č. 4151 za kúpnu
cenu vo výške 25,- EUR pre nadobúdateľa Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
L oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, IČ0:36 361 518 ako prevod majetku obce - pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, pričom sa tento spôsob
predaja majetku obce uskutočňuje z dôvodu, že prevádzaná nehnuteľnosť predstavuje
plochu zastavanú stavbou nadobúdateľa a plochu priľahlú,
c) poveruje Obecný úrad Lozorno zabezpečiť všetky právne, organizačné a ekonomické
opatrenia a úkony potrebné k realizácii vyššie uvedeného prevodu majetku Obce Lozorno a
následné zverejnenie zmluvy v súlade s osobitnými predpismi.

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" -

„PROTI" „ZDRŽAL SA" -

8
O
O

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.14
Informácia o vymenovaní prednostky obecného úradu

Predkladateľom návrhu je starosta obce, ktorý bod rokovania aj uviedol.
V zmysle § 17 ods. 1 zákona SNR č.369/1990Zb. v znení neskorších predpisov starosta obce
menuje prednostu obecného úradu.
Vzhľadom na potrebu efektívneho riadenia obecného úradu, rozsah úradnej agendy (ktorá
neustále narastá) a veľkosť obce sa počnúc rokom 2019 v obecnej praxi aplikuje zákonná
možnosť a vytvára a obsadzuje sa pozícia prednostu obecného úradu, ktorá je integrálnou
súčasťou organizačného usporiadania obecného úradu v zmysle platného Organizačného
poriadku.
Prednostu obecného úradu menuje starosta obce, v súlade s princípom spolupráce starostu obce
s obecným zastupiteľstvom sa nad rámec zákona v platnom organizačnom poriadku garantuje
spolupôsobenie obecného zastupiteľstva cez inštitút vypočutia navrhovaného kandidáta
v obecnej rade ako výkonnom orgáne OZ.
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Doterajšia prednostka obecného úradu Ing. Silvia Sadloňová ukončila z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku svoj pracovný pomer, čím zanikol aj jej výkon funkcie prednostky
tunajšieho obecného úradu.
Starosta obce na zasadnutí obecnej rady konanom dňa O 1.06.2022 predstavil svojho kandidáta
na prednostu obecného úradu - pani Mgr. Ľudmilu Pastorovú, ktorú obecná rada na svojom
zasadnutí vypočula a bez výhrad zobrala na vedomie návrh starostu obce na jej menovanie do
funkcie prednostu a odporučila starostovi obce ju do funkcie prednostu Obecného úradu
v Lozorne s účinkami k 19.07.2022 vymenovať.
Ako prvá sa do diskusie zapojila pani poslankyňa Jánošová, ktorá sa pýta, na základe čoho bola
vybraná práve táto kandidátka, a prosí o stručné zhrnutie pracovných skúseností pani
Pastorovej. Pani Pastorová uviedla, že má skúsenosti so štátnou aj verejnou správou, a pôsobila
aj v neziskovom sektore. Jej celá orientácia je projektová a organizačná, nakoľko má blízko
k systémom, systémovej práci. Zároveň má rada tímovú prácu. Táto príležitosť u nej silno
zarezonovala a uvedomuje si veľmi veľký rozsah práce prednostu, nakoľko má skúsenosti
z práce na miestnom úrade. Poďakovala sa bývalej pani prednostke, Silvii Sadloňovej, za
výborné odovzdanie agendy a ústretovosť. Preto verí, že prechod bude hladký a plynulý. Pán
starosta doplnil pani Pastorovú a uviedol, že pani Pastorová v minulosti pracovala na
ministerstve financií a na miestnom úrade MČ Bratislava - Petržalka.
O slovo sa prihlásil aj pán poslanec Jochim, ktorý vysvetlil tým, ktorí neprichádzajú do styku
s prednostom úradu, rozsah jeho pôsobnosti. Podľa jeho slov prednosta chystá podklady
obecnej rade, ktoré následne pripravuje pre obecné zastupiteľstvo. Potvrdil, že agenda je veľmi
široká, preto kvituje skúsenosti pani Pastorovej a potvrdzuje jej systematickosť a pedantnosť.
Poprial pani Pastorovej veľa šťastia.
Ďalším diskutujúcim bol pán poslanec Krechňák, ktorý poďakoval bývalej pani prednostke,
Silvii Sadloňovej, za veľký kus práce, ktorý odviedla. Pripomenul prítomným organizačnú
a kompetenčnú „prestavbu" obecného úradu, ktorým položili úplne iné základy, aké boli na
úrade v minulosti, a ktorým sa úrad posunul vpred v profesionalite, výkone a zvládaní agend,
ktoré je potrebné riešiť a z ktorých mnohé ostávali dlhodobo mimo pozornosť.
Z konzistentnosti a systematickosti novej pani prednostky má pán poslanec pozitívne
pocity, zaželal jej veľa úspechov.
Do rozpravy k tomuto bodu rokovania už nikto ďalší z prítomných poslancov nevstúpil.

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 44/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
a) vyjadruje poďakovanie a ocenenie Ing. Silvii Sadloňovej za jej pracovné nasadenie a
výkon funkcie prednostu Obecného úradu v Lozorne,
b) berie na vedomie informáciu starostu obce o vymenovaní pani Mgr. Ľudmily Pastorovej
do funkcie prednostky obecného úradu v Lozorne s účinnosťou k 19.07.2022.
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Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie o horeuvedenom uznesení - výsledok hlasovania:
Na hlasovaní sa zúčastnilo: 8 poslancov
„ZA" 8
„PROTI" O
„ZDRŽAL SA" O
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo platne schválené.

K bodu č.15
Interpelácie poslancov
Pán starosta sa úvodom tohto bodu rokovania vrátil k interpeláciám z minulého zasadnutia OZ.
K interpelácii pána poslanca Drahoša ohľadom využitia techniky zakúpenej obcou vysvetlil, že
sa dohodol s Lozorno s.r.o. na každomesačnom harmonograme čistenia ulíc:
1. týždeň v mesiaci: čistenie ulíc Zvončínska, Športové námestie, Vendelínska,
Cintorínska, námestie pred Obecným úradom;
2. týždeň v mesiaci: čistenie ulíc Športové námestie, Nová, Karpatská;
3. týždeň v mesiaci: čistenie okolia cintorína, tzv. ,,Zóna bývania" a okolie základnej školy
4. týždeň v mesiaci: čistenie ulíc „Za štrekou"
K interpelácii pani poslankyne Hájnikovej ohľadom neskorého zverejnenia účtovnej závierky
starosta uviedol, že závierka bola zverejnené načas v termíne 31.3.2022 (čo je možné si aj
overiť na FinStat-e).
Pán poslanec Mihálik interpeloval starostu ohľadom krátkodobého i dlhodobého riešenia
rekonštrukcie verejného osvetlenia na Orechovej ulici. Starosta povedal pánovi poslancovi, že
osloví druhú firmu, či má riešenie tejto situácie.
Pani poslankyňa Hájniková interpelovala starostu ohľadom osadenia mobilného domu na
Hlbokej ulici. Verejne prečítala list od občana, ktorý je znepokojený takouto výstavbou
a predostrel viaceré otázky. Pán starosta mu verejne odkázal, aby sa zastavil osobne na
obecnom úrade a rád mu vysvetlí situáciu. Pán poslanec Krechňák odporúča tomuto občanovi,
aby sa prihlásil ako účastník konania. Pán poslanec Drahoš ako predseda stavebnej komisie
doplnil, že minulý mesiac dostali podnet zo stavebného úradu, nakoľko je „výstavba"
mobilných domov novinkou. Stavebná komisia sa tomuto prípadu dôkladne venovala, aby
nevznikol v obci nepríjemný precedens. Pán poslanec Drahoš zdieľa obavy a znepokojenie
tohto občana. Pán poslanec Krechňák pochválil pána starostu za okamžité konanie a aktivitu
v predmetnej veci. Podľa jeho slov bol už 2x vykonaný štátny stavebný dohľad na predmetnom
pozemku. Pán poslanec Krechňák zhrnul fakty ohľadom tejto veci aj aktuálny právny stav.
Pani poslankyňa Trnková interpelovala starostu ohľadom podobného už realizovaného domu
na Jelšovej ulici. Pán poslanec Krechňák vysvetlil pani poslankyni, že na mieste bol tiež
vykonaný štátny stavebný dohľad a stavebný úrad teraz musí začať dodatočné povoľovanie
stavby a až v tom konaní sa ukáže, či stavbu možno povoliť alebo či sa nariadi jej odstránenie.
Pani poslankyňa Hájniková interpelovala starostu ohľadom už dávnejšie spomínanej pivnice na
ŠK pri telocvični (J. Csôlle). Pán starosta jej odpovedal, že dvere sú len dočasne zamurované a
siete a ich uzávery sú inak riešené.
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Pani poslankyňa Trnková interpelovala starostu ohľadom prasknutého asfaltu na Zohorskej
ulici, ktorý vznikol pri pokládke optického káblu. Pán starosta sľúbil, že sa výtlk opraví.
Pán poslanec Drahoš interpeloval starostu ohľadom grantu na modernizáciu ZŠ, aké sú časové
odhady, a čo čaká rodičov, učiteľov, občanov v súvislosti s touto veľkou rekonštrukciou. Pán
starosta vysvetlil aktuálnu situáciu, a síce minulý týždeň bolo ukončené verejné obstarávanie na
zhotoviteľa projektu. Do obstarávania sa zapojilo 5 záujemcov. V súčasnosti prebieha
hodnotenie cenových ponúk. Zároveň v súčasnosti prebieha aj verejné obstarávanie na
manažéra implementácie projektu, t.j. projektového manažéra zodpovedného za finančné
riadenie a vyúčtovanie tejto veľkej štátnej dotácie. Potom nás ešte čaká verejné obstarávanie na
hlavný stavebný dozor. Ohľadom organizácie vyučovania pán starosta vysvetlil, že celý 1.
stupeň sa bude musieť učiť v rôznych priestoroch po dedine. Rovnako aj príprava stravy bude
musieť byť realizovaná inak a inde.
Pán poslanec Krechňák interpeloval starostu v dvoch záležitostiach:
1) už raz ním požadované a realizované označenie obecných budov obecnou zástavou; pán
poslanec by bol rád, keby sa zástavy vrátili na všetky obecné budovy a boli riadne udržiavané;
2) vzhľad budovy Centra kultúry; pán poslanec by bol rád, keby sa dalo obnoviť označenie
budovy, nakoľko už je časom zničené.
Nikto z prítomných poslancov nepredniesol žiadnu ďalšiu interpeláciu.
K bodu č. 16
Všeobecná rozprava
Občan, p. Kachyňa, sa pýta, kedy sa dokončí odvodnenie Kozinskej ulice. Starosta mu
odpovedal, že už ho v minulosti informoval, že sa zatiaľ robila len 1. fáza. Druhá fáza
odvodnenia je zatiaľ otvorená. Nespokojný občan p. Kachyňa tvrdí, že súčasná situácia (po
realizácii 1. fázy) je horšia, ako to bolo predtým. Starosta p. Kachyňovi uviedol, že voda
Kozinskou ulicou vždy tiekla, odkedy sa zasypal odvodňovací rigol, s tým rozdielom, že pred
rekonštrukciou tiekla priamo po ceste. Pán Kachyňa sa ďalej pýta na prechod cez Hlavnú ulicu,
kedy bude dokončený. Pán starosta mu vysvetlil komplikácie s objednaním stĺpu verejného
osvetlenia a svoj zámer na komplexnom riešení situácie.
Občan, p. Závodný, sa vrátil k téme fotovoltiky na budove ČOV a možnostiam získania
úložísk elektriny (virtuálnej batérie) právnickými osobami. K téme odpovedal pán starosta aj
pán poslanec Krechňák. Druhá otázka smerovala k bufetu na priehrade, či a kedy bude toto leto
otvorený. Pán starosta mu odpovedal, že pán J. Haramia už má povolenie na prevádzku,
otvorenie bufetu je preto už na ňom. Informáciu doplnil pán poslanec Krechňák, ktorý uviedol,
že súhlasné rozhodnutie v tejto veci vydala obec Lozorno v súlade so zákonom a v zákonnej
lehote po tom, ako oň žiadateľ požiadal a žiadosť doplnil, a toto bolo riadne doručené
žiadateľovi – PRI MLYNE HOTEL A RESTAURANT s. r. o., ktorý priestor užíva na základe
súhlasu Lesného spoločenstva Lozorno, ktorého podielnici sú jeho spoluvlastníci.
Následne bola rozprava ukončená.
K bodu č. 17
Ukončenie zasadnutia
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Po vyčerp aní pro gram u ro kovania pán staro sta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 20:49 hod. Poďakoval všetkým prítomn ým za ich čas a účasť na ro kovaní.
Zo zasadnutia OZ bol vy hotovený zvukový záznam , ktorý bol zverejnený na web stránk e obce.

Z a p ís a la :
Ja na Karo vičová

Overo vatelia zápisnice svojím podpisom potvrdzujú jej správnosť:
Pán poslanec M iro slav Drahoš
Pani poslank yňa Ja na Trnková

H~~:Qi~,....---vr oň

starosta obce Lozorno
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