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LOZORNO

Vianoce 2020

zadarmo

Nech Betlehémske svjetuo rozjasní každú tvár,
lebo zrodzení Ježišek je pro nás ten najvječí dar.
Nech donese lásku a pokoj do každej rodzini,
šeckím siu, dobré zdraví
a radost hrubú do ceuej dzedzini.
Dostali sme pozdrav krásni,
predvánoční pjekní vinš.
Prez obrázek o Lozorne,
sme zas k sebje trošku blíž.
Že sa nám tu pjekne žije,
o tem šeckém vipoví ,
kostelíček kamenní
do srdéčka červeného na památku vuožení.

Nový rok 2021
T.M.
foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Dôležité čísla

Milí Lozorňania,

Starosta

+421 905 530 623

rok 2020 nás naučil, že svet sa môže radikálne zmeniť v priebehu pár mesiacov.
Stačí jeden vírus. Priniesol do našich
životov ochorenia, stratu zamestnania,
obmedzenia vo vzdelávaní našich detí,
strach o životy našich dôchodcov, nasadenie našich zdravotníkov.

Viery, že každý problém, ktorý príde do
našich životov, spoločne zvládneme ako
komunita, ktorá si navzájom pomáha.

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

A lásky, ktorá je základom fungovania
našich rodín a spoločenstva. Lásky, bez
ktorej si neviem náš život predstaviť.

Veľmi si želám, aby ste vnímali rok 2021
ako rok nádeje, viery a lásky.

Milí Lozorňania, prajem vám v novom
roku 2021 veľa zdravia a šťastia vo vašich životoch. Nech Pán Boh drží ochrannú ruku nad vašimi rodinami.

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.

Nádeje, ktorá prinesie do našich životov
radosť a optimizmus.

Ľuboš Tvrdoň, starosta

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Termíny separovaného zberu
papiera a plastov v obci Lozorno,
rok 2021
PLASTY
PAPIER
Vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 7:00 h, prípadne deň
vopred.

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka,
papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od
mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo
plastové súčasti papierových výrobkov

05.01.2021
02.02.2021
16.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
28.05.2021
08.06.2021
25.06.2021
07.07.2021
26.07.2021
17.08.2021
04.09.2021
14.09.2021
27.09.2021
12.10.2021
09.11.2021
07.12.2021

19.01.2021
23.02.2021
30.03.2021
27.04.2021
25.05.2021
22.06.2021
20.07.2021
31.08.2021
28.09.2021
26.10.2021
23.11.2021
20.12.2021

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v
obci Lozorno, 1. polrok 2021
Dátum

Deň

07.01.2021

Štvrtok

13.01.2021

Streda

20.01.2021

Streda

27.01.2021

Streda

03.02.2021

Streda

10.02.2021

Streda

17.02.2021

Streda

24.02.2021

Streda

03.03.2021

Streda

10.03.2021

Streda

17.03.2021

Streda

24.03.2021

Streda

31.03.2021

Streda

08.04.2021

Štvrtok

14.04.2021

Streda

21.04.2021

Streda

28.04.2021

Streda

05.05.2021

Streda

12.05.2021

Streda

19.05.2021

Streda

26.05.2021

Streda

02.06.2021

Streda

09.06.2021

Streda

16.06.2021

Streda

23.06.2021

Streda

30.06.2021

Streda
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INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
2 x mesačne
4 x mesačne
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

Nezbiera sa: znečistené plasty, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a
ropnými látkami

Plastové fľaše odporúčame stláčať,
aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.
Prosíme vás o dôkladné triedenie
odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore
druhotných surovín. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov vám ďakujeme!

Turistické akcie pre
občanov Lozorna
na rok 2021:
20.3.2021 Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku
10.4.2021 Prechádzka štátnym búrem
1.5.2021 Výstup na zrúcaninu hradu Pajštún
15.5.2021
14. ročník

„Lozorský

okruh“,

4.9.2021 Nočný výstup na Skalu
9.10.2021 „Lozorský okruh“ opačným smerom

X

31.12.2021 Silvestrovský výstup na
Skalu

X

Alojz Dvoran

X
X

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové
tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo
stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv.
strečové fólie), plechovky od nápojov nealko-alko, kovy, TETRA-PAK
viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov)

X
X

X

Plasty
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Správy z obce
December
- Tri dni pred štedrým dňom zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom
poslanci jednomyseľne schválili rozpočet obce na rok 2021. Plánované
príjmy obce sa predpokladajú vo výške 4 139 300 eur a plánované výdavky
4 135 797 eur. Rozpočtu na rok 2021 je
venovaný samostatný článok na str. 10.
- Ukončili sme finančné vysporiadanie najväčšej obecnej stavby roku
2020 – modernizácie Karpatskej
ulice. Celkový náklad na dielo vrátane niektorých súvisiacich dodávok, dopravných zariadení a
značenia činil v roku 2020 sumu
550 031, 45 eur, nové verejné
osvetlenie a rozvod rozhlasu nás
stáli 28 918,66 eur. Na financovanie sme použili 300 000 eur z investičného úveru (pre ďalšie stavby tak ostáva stále k dispozícii pol
milióna), zvyšných 250 000 eur
sme financovali z vlastných zdrojov. Prišli sme spoločne žiaľ o šancu ušetriť ďalšie desaťtisíce eur z
dôvodu podaného, a ako sa následne preukázalo bezdôvodného
trestného oznámenia, ktoré vyvolalo potrebu prác naviac a znemožnilo

ušetriť v rozsahu ako sme to plánovali.
Záverečným rokovaním vedenia obce s
dodávateľom sa podarilo dohodnúť, že
niektoré naviac náklady na jeho strane, vzniknuté z tohto dôvodu, ani
žiadne sankcie alebo náhrady nebudú
obci Lozorno nakoniec účtované, čím
sme ušetrili spoločné peniaze a aspoň čiastočne zhojili nepriaznivé dôsledky, ktoré vykonštruované trestné
oznámenie spôsobilo. V konečnom
dôsledku sme oproti pôvodnej vstupnej projektovej expertíze na cene diela ušetrili viac ako 150 000 eur. Dôvodom tejto úspory bola nepochybne
kvalitná projektová príprava, dobre
zvládnuté verejné obstarávanie a
súťaž dodávateľov, kvalitné nastavenie zmluvnej dokumentácie a dôsledný investičný a stavebný manažment
pod vedením starostu obce. Chýbajúce nedokončené dopravné značenie a
odstraňovanie drobných vád a nedo-

robkov bude realizované v závislosti
od počasia, v čase kedy to podmienky
dovolia. Záverečné sadové úpravy budú
vykonané na jar. Veríme, že cesta vrátane chodníka, odvodnenia, kabeláže
nového verejného osvetlenia, rozvodu
optiky a obecného rozhlasu budú dlho
a dobre slúžiť.
- Zástupca starostu spolu s poslancom
Ľubom Jochimom navštívili pred Vianocami nepretržité obecné prevádzky a
poďakovali sa aj týmto spôsobom symbolicky zamestnancom obce za ich statočnú prácu a prínos pre nás všetkých.

Návšteva ČOV

- Novému prevádzkovateľovi a
dodávateľovi stravy pre žiakov
ZŠ, MŠ a pre program stravovania
seniorov sme odovzdali školskú
jedáleň. 04.1.2021 začne nový
prevádzkovateľ s prevádzkou, od
11.1.2021 budú pre žiakov ZŠ a
seniorov v jedálnom lístku na výber dve jedlá.

vodom do areálu bývalých kasární.
- V posledných dňoch mesiaca sa pani
riaditeľke ZŠ podarilo získať pre našu
školu ďalšie financie naviac, ktoré budú
slúžiť pre prevádzku školy a jej ďalšie
skvalitnenie.
- 28.12.2020 sme mimoriadne otvorili
zberný dvor a umožnili tak občanom,
ktorí opomenuli vývoz KO v týždni
predchádzajúcom, uložiť svoj odpad.
Príležitosť využilo niekoľko stoviek občanov našej dediny.
- Začali sme pripravovať výmery
poplatkov za odpad pre rok 2021.
Tieto budú splatné až po doručení príslušných oznámení poštou,
nie je potrebné ich platiť predtým.
Prosíme uprednostniť bezhotovostnú formu platby (prevodom
na účet).
- Počas decembra sme pripravili
a rozniesli vianočné darčeky pre
našich vekom najstarších obyvateľov. Darčeky sa podarilo spolufinancovať z dotácie získanej na
tento účel z Bratislavského samosprávneho kraja. Na darčeku malo
premiéru nové logo obce, autorom
ktorého je obyvateľ z Lozorna, grafický dizajnér p. Julo Nagy, a ktoré bolo z
viacerých návrhov vybrané príslušnou
komisiou OZ rozšírenou o zástupcov
verejnosti. Veríme, že sa našim seniorom pozornosť páči a že nový logotyp
obce bude dôstojnou modernou prezentáciou našej dediny.

- Spriechodnili sme novú lávku pre
peších na Staničnej ulici v provizórnom režime. Dokončenie celej
stavby rekonštrukcie premostenia sa
očakáva v prvom štvrťroku budúceho
roka.

- Od súkromných investorov sme do
majetku obce a do prevádzky prevzali
nimi vybudovanú automatickú regulačnú stanicu vodovodu na Karpatskej
ulici spolu s novovybudovaným vodo-

- Bolo zrealizované a obcou Lozorno
prevzaté odvodnenie časti Vendelínskej
ulice (v zákrute pri kaplnke). Náklady
naň boli financované z rozpočtových
úspor.
pokračovanie na str. 4
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dokončenie zo str. 3

November

- Pokračujú práce na budovaní nového verejného osvetlenia na Staničnej,
Priečnej a Zvončínskej ulici. Pre omeškanie distribučnej spoločnosti s demontážou starého vzdušného vedenia
nemohla byť táto stavba obce Lozorno
v roku 2020 ukončená, čo nás mrzí najmä preto, že na strane obce Lozorno
boli na to vytvorené všetky podmienky.
Veríme, že sa stavbu podarí ukončiť a
nové moderné osvetlenie uvedieme do
prevádzky čo najskôr.

- V novembri sa uskutočnilo pracovné stretnutie s verejným obstarávateľom, ktorý ma na starosti verejnú
súťaž na dodávateľa rekonštrukcie budovy ŠK (kúrenie, elektrika,
osvetlenie a zateplenie).

- Pred dokončením je realizácia optických rozvodov na Zvončínskej ulici zo
strany Telekomu.
- Na podnet občanov bolo vybudované
zábradlie na konci ulice Pri majeri, v
časti kde sa schádza k prechodu cez potok. Nakoľko je tam v zimných mesiacoch šmykľavo, toto zábradlie pomôže
hlavne starším občanom. Za jeho realizáciu ďakujeme p. A. Dvoranovi.

- Spolu so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska sme si uctili
pamiatku padlých vojakov z prvej
svetovej vojny. 11. 11. o 11tej hodine položil pán starosta veniec na
pomník padlým vojakom. Je príjemné vedieť, že aj u nás sa táto
spomienka drží v srdciach mnohých
Lozorňanov, i keď žiaľ, tento rok
sme sa kvôli opatreniam štátu pri
pamätníku nemohli stretnúť verejne. Ďakujeme členom Jednoty dôchodcov, že si túto udalosť pravidelne pripomínajú.
- Projektanti nám predložili projektovú dokumentáciu na chodník
na Dlhej ulici, Novej ulici a na novú
cestu na Vendelínskej
(slepá ulička).
- V novej časti Karpatskej
ulice začalo prvýkrát svietiť
nové smart verejné osvetlenie.
Starosta
absolvoval
stretnutie s hydrológom a
hľadali spolu alternatívne
riešenia pre odvodnenie
Zvončínskej a Kozinskej ulice.

OZNAMY OBCE
Dočasné opatrenie na obecnom
úrade v súvislosti s druhou vlnou
pandémie Covid – 19
Vzhľadom na aktuálne opatrenia
ústredných orgánov smerujúce k
prevencii a zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusom sa od pondelka
4.1.2021 do odvolania obmedzuje prístup verejnosti do priestorov obecného úradu a ruší sa osobné vybavovanie
stránok. Úctivo žiadame občanov, aby
rešpektovali tieto obmedzenia a svoje
osobné návštevy na OÚ v Lozorne odložili. Akékoľvek neodkladné úradné
záležitosti je možné naďalej vybaviť
písomným alebo elektronickým podaním, prostredníctvom telefonického
alebo mailového styku. Akékoľvek písomné podania môžete poslať poštou
alebo vhodiť priamo do schránky na
to určenej na budove obecného úradu.
Prijatie písomného podania do tejto
schránky vám na požiadanie radi obra-

|4|

tom potvrdíme mailom.
E-mailom alebo telefonicky môžete
komunikovať priamo s jednotlivými
oddeleniami/referátmi obecného úradu. Kontakty sú zverejnené na www.
lozorno.sk. Vzhľadom na logicky očakávaný nárast tohto typu požiadaviek
a agendy ako aj obmedzenosť personálnych zdrojov by sme radi poprosili o vaše pochopenie a trpezlivosť. V
prípade, ak sa vám pri telefonovaní
neozveme ihneď, prosíme, aby ste zavolali neskôr alebo využili formu kontaktu mailom.
Úhradu miestnych daní a poplatkov
prosím realizujte bezhotovostným
(bankovým) prevodom na účet uvedený v rozhodnutí o výrube dane alebo
v oznámení o určení poplatku (ktoré
vám boli alebo budú doručené). Úhradu za vodné a stočné realizujte na účet
uvedený na faktúre.
Radi by sme vás ubezpečili, že všetky
opatrenia slúžia výlučne na ochranu

- Spustili sme verejné obstarávanie na
dodávateľa rekonštrukcie Zvončínskej
ul. (cesta, chodník, odvodnenie).
- V lokalite viníc pokračuje kladenie
VN kábla, ktoré prebieha tento rok v
našej obci a je to súčasť tohto projektu realizovaného spoločnosťou ZSDiS.
Tvrdenia, že budujeme vo viniciach infraštruktúru pre súkromné domy, nie
sú pravdivé.
zdravia vás ako i zamestnancov obce
a budú postupne uvoľňované v závislosti od odoznenia nepriaznivej epidemickej situácie. Obec Lozorno vám
ďakuje za pochopenie a rešpektovanie
uvedených opatrení a odporúčaní, zároveň sa vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenia s nimi spojené.

Zberný dvor zatvorený
Oznamujeme občanom, že zberný
dvor je od 19.12.2020 až do zrušenia
epidemických opatrení vlády zatvorený.

Oznam z ambulancie všeobecného lekára
MUDr. Patočka oznamuje občanom,
že v jeho ambulacii realizuje aj testovanie na COVID-19 antigénový test/
protilátky. Záujemci sa musia dopredu
objednať (sms na číslo: 0904 060 199
alebo mailom: patockam@gmail.com),
testuje sa na sklonku ordinačných hodín. Cena je 25 eur.
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Informácia k aktuálnym daňovým a poplatkovým povinnostiam
Obec Lozorno ako správca dane z nehnuteľností informuje, že v lehote do
31.1.2021 je potrebné podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností (daň
z pozemkov a daň zo stavieb), pričom
sa toto podáva podľa právneho stavu
platného k 1.1.2021. Povinnosť podať
daňové priznanie má každý, kto dosiaľ
daňové priznanie nepodával ako aj tí,
u ktorých došlo k zmene rozhodných
skutočností, najmä tí, ktorí v roku 2020
nehnuteľnosť nadobudli, predali alebo
u ktorých došlo k iným zmenám rozhodným pre určenie výšky dane.
Daňové priznanie nepodávajú daňovníci, u ktorých nedošlo k zmene daňovej
povinnosti (daňovník nenadobudol ani
nepredal v roku 2020 žiadnu nehnuteľnosť, neskolaudoval novú stavbu,
nedošlo k inej zmene ohľadom zdaňovanej nehnuteľnosti a pod.).
Upozorňujeme na skutočnosť, že v
zmysle platnej právnej úpravy je daňové priznanie povinný podať aj každý,
komu bolo v roku 2020 vydané stavebné povolenie a stavbu v roku 2020 nedokončil. Rovnako je daňové priznanie
povinný podať každý, komu bola v roku
2020 skolaudovaná stavba, bez ohľadu
na to, či táto už bola zapísaná do katastra nehnuteľností.
V roku 2021 úľava na dani k stavbám,
bytom, garážam bude v súlade s novým zákonom priznaná a vypočítaná
osobám starším ako 62 rokov automaticky bez potreby o ňu osobitne

požiadať. Túto úľavu na dani tak obec
Lozorno ako správca dane prizná v súlade s platným VZN všetkým osobám
starším ako 62 rokov. Daňovníci ZŤP,
ZŤP/S alebo v hmotnej núdzi si daňovú úľavu naďalej uplatňujú podaním
daňového priznania v lehote do 31. 1.
2021. Rovnako sa uplatní úľava na daň
z pozemkov osobám starším ako 62 rokov (podaním daňového priznania do
31. 1. 2021).
Daň sa platí až na základe rozhodnutia o jej vyrubení, ktoré vám bude doručené poštou. Pred doručením rozhodnutia daň nie je potrebné platiť.
Výška dane sa v roku 2021 nemení.
Obec Lozorno ako správca ostatných
miestnych daní (daň za psa, daň za
nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty) vyzýva všetkých daňovníkov, u ktorých vznikli zmeny ich
daňovej povinnosti alebo dôvody pre
takúto zmenu či vznik daňovej povinnosti tieto rovnako oznámili podaním
daňového priznania, ak tak dosiaľ neučinili. Výška miestnych daní sa v roku
2021 nemení.
Obec Lozorno ako správca poplatku
za odpad oznamuje, že poplatok za
komunálny odpad je splatný v určenej
lehote až po doručení oznámenia o
výške poplatku poplatníkovi. Pred jeho
doručením nie je potrebné poplatok
platiť. Sadzby poplatkov sa v roku 2021
nemenia.

Obec Lozorno ako správca poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečistenia pripomína, že od
1.1.2021 nadobúda účinnosť nové VZN
č. 17/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na území obce Lozorno. Tento poplatok sú povinní platiť podnikatelia
a právnické osoby - prevádzkovatelia
malých zdrojov znečistenia ovzdušia
(napr. prevádzkovateľ vykurovacieho kotla, krbu, autoservisu, chovateľ
stáda a pod.). Táto poplatková povinnosť sa netýka občanov - nepodnikateľov. Priznanie k poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia je poplatník povinný podať najneskôr do 15.2.2021 za predchádzajúci rok.
Obec Lozorno informuje, že v súlade
s ustanovením §52 ods.2. zákona č.
563/2009 Z.z. znení neskorších predpisov ako správca miestnych daní a poplatkov zverejní v priebehu roka 2021
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2020.
Vo veciach miestnych daní a poplatkov
vám radi poradia pracovníci Obecného
úradu Lozorno , v momentálnej situácii
prostredníctvom telefonického alebo
mailového styku. Odporúčame uprednostniť platby daní a poplatkov prevodom na účet.
Obec Lozorno vám ďakuje, že platíte miestne dane a poplatky!

Obohaťte náš pamäťový portál starými fotografiami
z vášho rodinného archívu
pohľadnice, ale aj niektoré dokumenty
a zápisy z kroník. Ak máte doma staré
fotografie zachytávajúce rôzne miesta
v obci, alebo aj život vašich predkov,
ich zvyky, tradície atď., budeme vďační, ak sa nám ozvete: 02/69204311,
kancelaria@lozorno.sk. Ďakujeme!

Jedinečný pamäťový portál pre ukladanie a pozeranie starých fotografií z
Lozorna je tesne pred spustením. Nájdete v ňom staré fotografie Lozorna,

Vlasta Miklošová, kancelária starostu
foto: archív OÚ Lozorno
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Mikulášsky darček - knižná búdka na
detskom ihrisku
Mikuláš prišiel aj do Lozorna a priniesol poriadne veľký darček. Mikulášsky
darček pre všetkých - knižná búdka už druhá v Lozorne. Novú exteriérovú
knižnicu nájdete na detskom ihrisku.
Veríme, že si v nej nájdete knihy, ktoré
si obľúbite. Knihy si je možné zapožičať
- prečítať a vrátiť. Ak by sa vám kniha
zapáčila, môžete si ju ponechať a namiesto nej doplniť inú knihu.

Na projekte „Knižná búdka“ sa podieľali Lozorňáček realizáciou i finančne
a taktiež obrovská vďaka za finančnú
podporu patrí Komunitnému centru
Muškát.
Text a foto: Gabika Ulehlová

Mobilná aplikácia
Novinky z našej obce do vášho mobilu

1. Vo vašom mobile si otvorte aplikáciu Obchod Play alebo
App Store.
2. Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „V OBRAZE“.
3. Kliknite na Inštalovať.
4. Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť (povoliť
oznámenia).
5. Po otvorení pridáte vašu obec.
6. Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú do
mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

Predstavujeme vám službu pre občanov:
Mobilnú aplikáciu s názvom „V OBRAZE“.
• Prináša vám prehľad aktualít z webu našej obce.
• Upozorní vás na nové aktuálne správy.
• Dozviete sa včas o pripravovaných akciách.
• Môžete si prezerať fotografie alebo dokumenty z úradnej
tabule.
• Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne
osobné údaje.
Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?

Pre podrobnejší postup ako si aplikáciu nainštalovať kliknite
na www.aplikaciavobraze.sk.

Oznamy Lozorno spol. s r.o.
• Spoločnosť Lozorno, spol. s r.o. oznamuje obyvateľom zmenu adresy kancelárie spoločnosti. Od 23.11.2020 sídlime v budove ŠK na adrese Športové
námestie 657/24.
Stránkové hodiny pre verejnosť sú:

Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda:
7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Piatok:
7:30 – 13:00
• Spoločnosť Lozorno, spol. s r.o. oznamuje, že v januári rozosiela čiastkové
faktúry za vodné a stočné za obdobie
10-12/2020, ktoré sú vo výške ¼ spotreby za minulý rok. Žiadame zákazníkov, aby uhrádzali faktúry v správnej
výške so správnym variabilným symbolom.
Vzhľadom k vyhláseným
opatreniam na zabránenie
šírenia pandémie žiadame
o uprednostnenie bezhotovostnej platby, prípadne
využitie platby priloženou
poštovou poukážkou.
• Prosíme občanov, aby
v prípade zmeny počasia
(najmä sneženia) parkova-
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li svoje vozidlá na svojich pozemkoch, v
garáži, alebo vo dvoroch. Uvoľnením
miestnych komunikácií a chodníkov
tým výrazne uľahčia vykonanie zimnej
údržby odhŕňania snehu a posýpania.
Ing. Juraj Schwarz, riaditeľ spoločnosti
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ňavý čajík, aj zopár salónok na maškrtenie. Darček sme zabalili do plátennej
tašky na dlhodobé používanie. Do tašky
sa zmestilo aj milé prianie, vlastnoručne s láskou vyrobené pre najstaršiu generáciu od tej najmladšej – od detičiek z
MŠ a ZŠ. Pri balení sme sa do mnohých
začítali a bolo z nich cítiť, že si deti dali
naozaj záležať a vyrábali adresne. Ďakujeme našim najmenším i tým, ktorí
pomohli s realizáciou, balením i s roznáškou (pracovníci OcÚ a CK, obecnej
polícii, spoločnosti Lozorno spol. s r.o.
a zástupcovi starostu). Špeciálne poďakovanie za finančnú podporu pri realizácii patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Je u nás dlhoročným zvykom obdarovať našich starodôchodcov (nad 75
rokov) vianočným balíčkom. Či to bola
„kolekcia“ alebo koláčiky, veríme, že
vždy potešili.

Je krásne sa spojiť pre spoločnú vec pre
druhých. Robili sme to s obrovskou úctou k tým, ktorí nám veľa zanechali a
stále nás svojou životnou múdrosťou,
skúsenosťami a rozvahou majú čím
posunúť. Ďakujeme, že vás máme, milí
naši starodôchodcovia!

Tento rok nám do rozhodovania, čo dať
do balíčka, „prihrala“ tohtoročná situácia. Kvôli pandemickým opatreniam
boli naši starkí viac „odrezaní od sveta“,
mnohí zostali osamotení. A tak sme im
chceli dať niečo, čo im zostane dlhšie, čo
ich spojí a trošku snáď spríjemní všedný deň. Dali sme im vyrobiť hrnček s
logom Lozorna. Keď si budú robiť čajík
alebo rannú kávičku, možno ich poteší
predstava, že aj ich kamarátka, s ktorou
sa nemôžu stretnúť, si práve varí čajík
do rovnakého hrnčeka. Mimochodom,
dôkladne komisiou vybrané logo z viacerých návrhov a vytvorené šikovným
a hrdým Lozorňanom, tak zažilo svoju
premiéru. K tomu sme im pribalili vo-

servi
s

Vianočné balíčky potešili starodôchodcov

Vlasta Miklošová, kancelária starostu
Foto: B.H.

Od nového roka
máme terénnu
opatrovateľku

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Profesionálny servis okien

dodávka a montáž nových okien a dverí
nastavenie okien - premazanie a opravy kovania
výmena tesnenia - výmena skiel
žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné; roletky...

0902 876 543

!! Akciové Ceny - Nepreplácajte !!

Ako som písala v predchádzajúcom
vydaní Spravodaja o potrebe „mobilnej“ terénnej opatrovateľky, tak
sa mi podarilo túto úlohu splniť.
Od nového roka bude v našej obci
k dispozícii terénna opatrovateľka.
O túto službu môže požiadať občan,
ktorý má akútny alebo pretrvávajúci
nepriaznivý zdravotný stav. Tlačivá
k podaniu žiadosti sú k dispozícii na
obecnom úrade. K žiadosti je potrebné tiež doložiť posudok obvodného
lekára o zdravotnom stave opatrovaného alebo prepúšťaciu správu z
nemocnice po hospitalizácii.

www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk

V prípade akýchkoľvek otázok ma
môžete kontaktovať na t.č. 0903
264 300.

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Jana Trnková, predsedkyňa sociálnej a
zdravotnej komisie

Inz. č. 7/2020
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Chýbajú nám diváci, ale nevzdávame to
V živote nášho ochotníckeho divadla
nastal moment, kedy sme sa museli vyrovnať so situáciou, v ktorej niečo platí
– pripravujete sa, tešíte sa, už zabezpečujete, kto – čo pripraví, zoberie, opraví, kto príde naložiť kostýmy a kulisy do
auta, kto vybalí, zloží kulisy a dva dni
pred plánovanou akciou príde mail, kde
sa všetko ruší z dôvodu pandemických
opatrení. Najprv si len vzdychnete, no
čo už, dalo sa to čakať. Život ide ďalej.
Na druhýkrát tiež vložíte do pripravovanej akcie všetko. Veľakrát na úkor
rodín, priateľov a vlastného voľného
času, ktorého je v dnešnej dobe tak
málo. A scenár sa zopakuje.
Pri tretej plánovanej akcii sme už nič
nepripravovali, nenacvičovali, nedohadovali. Rozhodli sme sa, že ak to bude aj
dva dni pred akciou platiť, večer dáme
niekoľko hodinovú pamäťovú skúšku.
A deň pred všetko nachystáme a aj keď
vyčerpaní, to v deň D dáme na 110%.
A potom sa zrútime... Ale scenár sa žiaľ
opakoval. Teraz sme to už všetci zobrali
ako fakt, ktorý nás neprekvapil.
Z celého toho zmätku okolo sme sa na
pár dní zastavili – odmlčali. Zrazu to ticho bolo akési dlhé.

Prvé pokusy o online svet boli rozpačité, nie každému takáto forma vyhovuje. Hlavne pre divadelníkov. Ale človek
je tvor prispôsobivý. Po pár pokusoch,
keď to nešlo – šlo, sa nám nakoniec podarilo predsa len zaviesť systém do online skúšok. Veľká výhoda bola, že novú
hru už máme skoro celú postavenú v
priestore. Preto aj tí, ktorí sa ľahšie učia
texty s pohybom, sa postupne zmierili s
dočasným „nácvikom“ formou čítačiek
a učení sa textov inou formou.
„Stretávame“ sa dvakrát do týždňa večer po práci. Každý druhý týždeň máme
hodinu – divadlo mimo scénu – kde si
trochu poklebetíme a vypustíme paru
bežného života. To je náš „dospelácky“
divadelný súbor.
Keď sa mám vyjadriť k detskému
ochotníckemu divadlu, ktoré som pred
nástupom ochorenia Covid-19 viedla, žiaľ momentálne dostalo stopku.
Z prvej vlny pandémie bola skúsenosť
taká, že nie všetky deti to bavilo prejsť
do online sveta. Prečo? Pretože do divadla chodili, aby sa mohli realizovať
– pohybovo, prejavom. Deti potrebujú
voľnosť, kreativitu... a to v online svete
nie je až také ľahké dosiahnuť. Chýbala
im tá spolupráca medzi sebou a interak-

tívne zapájanie sa
do hier. Vyskúšali
sme si všeličo, cvičenia na prednes,
kreatívne písanie, počúvanie sa navzájom, ale chýbal tomu ten divadelný rozmer pódia.
Bolo to smutné, lebo deti mali nacvičenú už skoro celú novú inscenáciu. Podieľali sa na nej aj samé, či už textovo,
pohybovo, alebo nápadmi. Máme nakúpené kostýmy, z ktorých deti už možno
vyrástli. Pripravovali sa kulisy. Väčšina
detí v septembri nastúpila do stredných
škôl a neplánovali pokračovať v divadelnom krúžku. Nevedeli, čo ich bude čakať a ako to celé budú stíhať. Preto sme
mali v pláne odohrať na jeseň ich novú
autorskú hru ako rozlúčku s ich pôsobením v divadle. Mala to byť pamiatka, na
ktorú budú spomínať.
Žiaľ doba to chcela inak a deti sa museli
zmieriť s tým, že táto hra možno nikdy
neuzrie svetlo sveta. Aj keď nikdy nehovor nikdy. Možno áno. Ale to už budú
písať dejiny iné deti alebo ju nacvičíme
dospelí hrajúci deťom. Možno...
Katarína Straková, ochotnícke divadlo
VaDiDlo Lozorno

Prešiel ten čas, čas sviatočný, čas vianočný...
vanie balíčkov.
Naši predškoláci vyrobili veselé vianočné pozdravy, ktorými potešili deduškov
a babičky v Lozorne. Všetky deti mali
však plné ruky práce, lebo vyrobili za
pomoci pani učiteliek darčeky aj pre
svojich rodičov.

Dáška Holičová, MŠ Lozorno
Foto: archív MŠ Lozorno

No najviac sme sa tešili na deň, kedy do
škôlky zavítal Ježiško. Tento rok bola
nádielka štedrá a bohatá, opäť vďaka
rodičom. Deti sa tešili z toaletných stolíkov, bábik, kočíkov, áut veľkých i menších, edukačných a motivačných hier,
stavebníc, ale aj kníh a CD prehrávačov.

Aj naša materská škola dýchala slávnostnými okamihmi a sviatočnou výzdobou. Okná vyzdobené symbolmi
zimného času a Vianoc. V každej triede
žiaril stromček, vyzdobený tým, čo deti
s pani učiteľkami vytvorili.
V piatok 4.decembra k nám zavítal
Mikuláš s čertom a anjelom s vrecami
naplnenými sladkými balíčkami. Deti
sa poďakovali krásnymi básničkami a
piesňami. Touto cestou ďakujeme rodičovskému združeniu pri MŠ za financo-
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Naša škôlka ukončila rok 2020, ktorý
bol plný očakávaní a zmien. Mnohé sa
naplnili a veľa cieľov nás ešte čaká a veríme, že sa nám podaria aj vďaka vám
splniť.
Preto nám dovoľte poďakovať za vašu
pomoc a spoluprácu.
Šťastný nový rok chceme vám priať,
aby človek, človeka vždy mal rád.
Aby jeden druhému vždy šťastia prial,
aby nový rok za to stál...
Ďakujeme!

Materská škola Lozorno ďakuje za podporu:

Vďaka dotácii na projekt „Zvládneme to
hravo - zdravo“ tak môžeme zabezpečiť IKT
do tried MŠ.
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Zo života základnej školy
Ani sme sa nenazdali a prišiel koniec ďalšieho roka. Ako iste
všetci viete, rok 2020 bol pre našu školu iný, no o tom ste si
už mohli prečítať veľakrát. Rozhodli sme sa, že vám budeme
prinášať informácie o tom, čo dôležité, či zaujímavé sa v našej
škole za posledné dva mesiace udialo. Trošku radosti a pozitívnych správ poteší každého z nás.

Začnime hneď s chválami. A koho iného by sme chválili, keď
nie našich šikovných žiakov? Vo
výtvarnej súťaži „Jeseň očami
detí“, ktorá sa uskutočnila v októbri v CVČ Malacky uspeli naše
šikovné žiačky: Tamarka Abelová (7.A), Eliška Pernecká (7.B),
Veronika Lipárová spoločne s
Vladimírou Ivanišovou (6.A).
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Na malú chvíľu sa do školy vrátili
aj deti z druhého stupňa. Konalo
sa totiž školské kolo olympiády z
anglického jazyka. Zúčastnilo sa
ho 13 žiakov v kategórii 1A (5.,
6., 7. ročník) a 1 žiak v kategórii
1B (8., 9. ročník). V 1A sme udelili dve prvé miesta: Masopustová Terezka a Haramia Richard, 2. miesto Štroffeková Stella,
3. miesto Klamová Lujza. V kategórii 1B sa Adam Hoffmann
umiestnil na 1. mieste. Všetci zúčastnení žiaci preukázali veľké vedomosti, zručnosti a snahu sa čo najlepšie naučiť anglický jazyk, za čo im ďakujeme a gratulujeme im.

Aký by to bol december bez Mikuláša? Aj
keď Mikuláš chodí len
k dobrým deťom, nie?
A keďže naše deti sú
najlepšie na svete,
Mikuláš zavítal aj k
nám do školy a spoločne s čertíkmi a
krásnym anjelikom
odmenili našich žiakov sladkou maličkosťou.
A na čo sa deti ešte tešili v decembri? No predsa
na Vianoce. Naši druháci
a tretiaci sa rozhodli tieto
sviatky spríjemniť aj tým
osamelejším. Spoločne vytvorili pár pohľadníc, ktoré
poslali seniorom z Klubu
dôchodcov v Lozorne. Veľmi
krásny nápad, ktorý poteší
nielen adresátov, ale krajší
deň máme vďaka nim určite
všetci.
Keďže už hovoríme o dobrých skutkoch, nemôžeme
zabudnúť ani na 3.A a veľký vianočný balík, ktorý pripravili pre autistickú triedu MŠ a ZŠ Bernolákovej v Šali. Balík
plný hračiek, pozdravov a prekvapení deti nesmierne potešil.
A naše deti za odmenu dostali krásne pohľadnice. Nesmiernu
radosť máme z takýchto dobrých skutkov.
Koniec roka bol vo veľa
ohľadoch v našej škole
i obci ťažký. Ale tak ako
niekoľkokrát predtým,
aj teraz sme sa presvedčili o tom, že dobrá nálada, ktorá vládne v našej
škole je na nezaplatenie.
A vďaka patrí najmä celému učiteľskému zboru a
našim žiakom.
Milí naši Lozorňania,
prajeme vám krásny a
šťastný celý nový rok v
kruhu najbližších.

Svoje vedomosti potrápili aj žiaci
prvého stupňa v celoslovenskom
súboji Všetkovedko alebo Veľký
súboj o najmúdrejšieho medzi
najbystrejšími. Úlohy boli zaujímavé, vyžadovali si širší okruh
vedomostí. Nielen zo školského
prostredia, ale i z bežného života. Sme veľmi radi, že sme sa aj
tento rok mali možnosť zapojiť
do súťaže.

Michaela Podolinská, Základná škola v Lozorne
Foto: archív ZŠ Lozorno
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Lozorno má rozpočet pre rok 2021
Len pár dní pred Vianocami, 21.12.2020
schválilo obecné zastupiteľstvo hlasmi
všetkých prítomných poslancov návrh
rozpočtu obce Lozorno na rok 2021.

kov budú tvoriť výdavky kapitálové. Do
významných obecných investícií a stavieb bude tak smerovať viac ako jeden
milión eur.

Rozpočet obce určuje, ako bude naša
obec v budúcom roku hospodáriť, čo
a za koľko sa bude v roku 2021 z našej spoločnej obecnej kasy financovať.
Zostavenie návrhu rozpočtu na budúci
rok nebolo vôbec jednoduchou úlohou.
Na jednej strane bolo potrebné očakávať a zohľadniť znížený príjem obce z
podielových daní od štátu ako aj zníženie iných vlastných obecných príjmov
(napr. príjmov z prenájmu obecného
majetku - v situácii kedy mnoho nájomcov muselo svoje prevádzky zatvoriť,
alebo nie je možné majetok vôbec využívať). Na strane druhej, nechceli sme
a nechceme nijakým spôsobom obmedziť alebo ohroziť plány na investovanie do obecného majetku – do lepších
ciest, chodníkov, do krajších verejných
priestranstiev, do projektov opráv a
zhodnotenia dlhodobo zanedbávaných
obecných stavieb a majetku, do lepšej
a väčšej školy, do novej komunálnej
techniky a pod. Za to, že sa to nakoniec
podarilo, vďačíme odvážnemu, ale tak
potrebnému rozhodnutiu o daňovej
reforme, ktoré sme prijali ešte v roku
2019 a ktoré zabezpečuje dnes našej
dedine stabilitu príjmov z miestnych
daní. Zároveň sa v roku 2020 podarilo
nášmu obecnému úradu výrazne zlepšiť
výber daní a poplatkov, čo spolu s celkovou politikou hospodárnosti a šetrnosti vo vynakladaní našich spoločných
peňazí presadzovanou starostom obce
zabezpečilo vytvorenie rezerv, ktoré
bude možné použiť v roku budúcom.
Stojí za zmienku, že takéto rezervy sa
podarilo vytvoriť aj napriek tomu, že v
roku 2020 obec Lozorno investovala v
objeme ako nikdy predtým a jej majetok
sa úmerne tomu výrazne zväčšil a že už
v roku 2020 nás postihli dôsledky koronakrízy.

Až 33% celkových výdavkov budú tvoriť transfery a dotácie (veľká väčšina z
nich pritom smeruje do našich škôl a
školských zariadení). 22% z výdavkov
sa použije na nákupy tovarov a služieb
u tretích osôb. Len 18% z celkových
výdavkov sa použije na mzdy a vedľajšie mzdové náklady vyplácané zamestnancom obce a jej funkcionárom. Tieto
čísla sú dôkazom, že dnes na obci nemáme prezamestnanosť a že zamestnanci
obce nie sú preplácaní.

Rozpočet pre rok 2021 bol zostavený
ako prebytkový, čo znamená, že ani v
roku 2021 nebudeme na obci hospodáriť so stratou, a teda na úkor budúcnosti. Nikoho do budúcnosti tak nebudeme
zadlžovať, čo považujem za správne.
Príjmová stránka rozpočtu predpokladá
príjmy v čiastke 4 139 300 eur. Z nich až
71% budú tvoriť príjmy z daní a poplatkov a až 14% príjmy z prijatých grantov,
transferov, dotácií a iných obdobných
plnení.
Výdavková stránka rozpočtu potom počíta s výdavkami vo výške 4 135 797 eur.
Pokiaľ sa týka výdavkovej stránky potom viac ako štvrtinu celkových výdav-
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V súvislosti s toľko omieľanými a opakovane vyvrátenými, nepravdivými tvrdeniami o akomsi neúmernom zadlžovaní
našej obce stojí za zmienku uviesť, že na
splátky úverov a finančných výpomocí
bude v roku 2021 použitých: na splátky
istiny len 2% z celkových výdavkov a na
splátky úrokov len 0,1% z celkových výdavkov. Splácať budeme pritom nielen
úver, ktorý sme prijali na realizáciu ciest
a chodníkov v minulom roku (z ktorého
sme dosiaľ použili len menej ako polovicu), ale aj skoro štvrťmiliónový úver,
ktorý obec prijala v minulosti na výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Tieto čísla dávajú jasnú odpoveď na to, že
Lozorno sa dnes neúmerne nezadlžuje,
naopak že úverové financovanie sa dnes
rozumne využíva tam, kde sa jedná o
investovanie do dlhodobého majetku
(napr. rekonštrukcia Karpatskej ulice) a
že podmienky financovania, ktoré sa s
bankou podarilo vedeniu obce, osobitne
predsedovi komisie finančnej a ekonomickej poslancovi Slavovi Belešovi vyjednať, sú bezkonkurenčné a s ohľadom
na vývoj na finančnom trhu by už dnes
nebolo vôbec možné ich dohodnúť. Aj
toto rozhodnutie učinené včas a so všetkou kompetentnosťou ušetrilo z nášho
spoločného vrecka nemalé prostriedky,
ktoré dnes môžu byť použité na rozvoj
našej dediny.
Pokiaľ sa týka financovania budúcich rozvojových projektov, rád by
som uviedol aspoň tie najvýznamnejšie. Schválený rozpočet na rok 2021
počíta s plným pokrytím financovania nového kamerového systému
(45 000 eur), nákupom novej nevyhnutnej techniky na obecné kompostovisko (87 000 eur), výstavbou nových
chodníkov na Dlhej, Novej a Vendelínskej ulici (111 000 eur), stavbou nového
premostenia potoka na Vendelínskej
ulici (35 000 eur), realizáciou nového
detského ihriska pri kaplnke na Vendelínskej ulici (100 000 eur), rozširovania verejného osvetlenia (25 000 eur),

rekonštrukciou kuchyne a kotolne v
objekte CKV (10 000 eur), skate rampy a plážového volejbalového ihriska
(10 000 eur). Najväčšou investíciou v
roku 2021 bude však komplexná modernizácia Zvončínskej ulice vrátane
výstavby nového chodníka, oporných
múrov a systému jej kompletného odvodnenia, na ktorú sa zatiaľ rozpočtuje
čiastka 320 000 eur. Zároveň je zabezpečené financovanie projektovej a investičnej prípravy projektov budúcich
– rozšírenia školy, modernizácie a skultúrnenia niektorých ďalších verejných
priestranstiev, modernizácie a rozšírenia Domu smútku a mnohých iných.
V prostriedkoch určených na kapitálové výdavky počítame aj s rezervou vo
výške skoro 140 000 eur, ktoré budú
prípadne použité podľa stavu rozpracovanosti a prípravy ďalších investícií a
projektov.
Z pohľadu objemu financovania bežných výdavkov bude v roku 2021 do
škôl a školských zariadení smerovať
až 830 000 eur z obecnej kasy (naviac
okrem štátnych transferov vo výške
544 000 eur, ktoré tiež prevedieme na
účty škôl a školských zariadení v plnej
výške), do prevádzky a údržby ciest, verejnej zelene a verejného osvetlenia pôjde 244 000 eur, odpadové hospodárstvo
nás bude stáť 208 000 eur, bezpečnosť v
obci 177 000 eur. Do sociálnych služieb
bude smerovať 135 000 eur, do kultúry
125 000 eur a do športu 100 000 eur.
Vyššie výdavky ako kedykoľvek v minulosti budú smerovať do údržby a rozvoja
verejných priestranstiev - zelene, ciest
a chodníkov, pričom sa plánuje nielen
zvýšiť počet zamestnancov, ktorí tieto služby zabezpečujú, ale tiež nákup
modernej techniky – viacúčelového
vozidla, ktorého zakúpenie sa už javí
ako nevyhnutnosť, a bez ktorého nie je
možné tieto služby kvalitatívne zlepšiť.
Na záver by som rád vyjadril poďakovanie všetkým, čo sa na príprave a schválení nového obecného rozpočtu podieľali.
Osobitné poďakovanie však nepochybne patrí nám, ktorí rozpočet napĺňame
svojimi daňami a nami platenými poplatkami a všetkým firmám, ktoré v Lozorne podnikajú a riadne platia obecné
dane a poplatky. Pri príprave rozpočtu,
ale aj pri jeho realizácii sme si vo vedení
obce boli a budeme vedomí, že naším
záväzkom je tieto spoločné peniaze nepremrhať. Verím, že sa nám to spoločne
v roku 2021 podarí a že prijatý rozpočet
je pre to dobrým prvým krokom.
Ladislav Krechňák,
poslanec OZ – zástupca starostu obce
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Kroje sme nedali šiť „enem tak“
Tešíme sa na premiéru „v novom šate“. Už len dúfať, že nám
to epidemiologická situácia v blízkej dobe dovolí...
Text: Vlasta Miklošová, kancelária starostu
Foto: M.H.

Enem tak - tento rok nám prerušila našu činnosť už z jari tá pliaga. No potom sa to uvoľnilo a pokračovali sme v našich aktivitách
a nácvikoch v klube. Nakoľko sme už známi v širšom okolí i na
Morave, tak sme dostali veľa pozvaní na vystúpenia, z ktorých
sme stihli absolvovať podujatie v Hroznovej Lhote, na Medzinárodnom futbalovom turnaji vo Vysokej, Krojovaný deň v Lábe a
na Řízkobraní v Lanžhote u Osičkov. Ostatné sme nestihli, keďže
nás korona opäť zastavila v našej verejnej činnosti.
Náš folklórny mužský spevácky súbor Enem tak, ktorý naše
Lozorno v skvelej zostave už niekoľko rokov úspešne reprezentuje, potreboval zlepšiť svoj vonkajší prejav smerom k
väčšej profesionalite. Chlapi často stoja na spoločnom pódiu
s viacerými súbormi, v ktorých jednotliví členovia „obsahom
aj formou musia ladiť“. Od hlavy po päty sú odetí v kroji podľa miesta, z ktorého prichádzajú, a ktorého piesne udržiavajú
v pamäti svojím vystúpením. Aj naši „spjeváci“ sa dostali do
štádia, že kroj k svojim vystúpeniam jednoducho už potrebovali ako soľ.
Začiatkom roka obec požiadala na tento účel o dotáciu z ministerstva kultúry. Po dlhom čakaní sme sa konečne v septembri dozvedeli, že sme uspeli! A hneď sme rozbehli realizáciu. Šikovné krajčírky z blízkeho okolia zobrali chlapom
miery, pozháňali materiál, naštudovali strihy, zdobenie,
obuvníci sa pustili do výroby folklórnych čižiem, objednali
sme klobúky, opasky. Celú realizáciu sme museli stihnúť „v
šibeničnom čase“ do konca roka. A vyšlo to!

Ale nezostali sme až tak nečinní. Naskytla sa možnosť získať peniaze z dotácie ministerstva kultúry a na obecnom úrade máme
fundované oddelenie, ktoré to vie právne a rýchlo povybavovať,
tak sme sa podujali nechať zhotoviť pre zbor kroje, čo sa nám po
výberovom konaní behom krátkej doby, a aj napriek tomu, že v
obci sa nezachoval ani jeden pánsky kroj ako vzor, podarilo zrealizovať. Ako je vidieť na fotke, kroje sú pekné a budú majetkom
obce, aby aspoň niečo zostalo pre ďalšie generácie.
Okrem krojov sme popracovali na spevníkoch a povyraďovali sme
piesne, ktoré sa málo spievali a nahradili novými. Popísal sa textový a notový materiál a elektronicky každý člen obdržal nové
nahrávky, aby sme, keď pominie pandémia, mohli pokračovať v
činnosti.
Tešíme sa na vás!
Milan Havel, mužský spevácky zbor Enem tak

Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu, obci Lozorno za dofinancovanie i každému, kto sa na
realizácii tohto príjemného projektu podieľal.

Ospravedlnenie
V minulom čísle Spravodaja, v článku „Lozornský pedál
2020“ sme nesprávne uviedli mená víťazov v kategórii Cestné
bicykle muži. Ospravedlňujeme sa a uvádzame správne mená:
Kategória: Cestné bicykle MUŽI
Štart.č.

Meno a priezvisko

8 Filip Jánoš

Bydlisko

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

Bratislava 17:34.86

1.

42 Branislav Grman

Bratislava 17:40.25

2.

26 Igor Minarčic

Bratislava 17:46.05

3.
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Mažoretky SOFFI Lozorno
všetko zrušiť. Veď
zdravie nielen nás,
ale aj všetkých našich blízkych je najdôležitejšie, tak si to
všetko vynahradíme
budúci rok.

Tak ako si všetci na začiatku školského roka mysleli, že sa deti
vrátia naspäť do školských lavíc, tak aj my mažoretky sme si
mysleli, že začneme naplno trénovať – no opak bol pravdou.
V septembri sme stihli urobiť len dve akcie, a to nábor nových detí do súboru a tiež našu Soffi Medailu. To je taká naša
interná súťaž medzi sebou, kde si my dievčatká samé natrénujeme tanček, maminky a babinky nám pripravia kostýmy
a potom to všetkým zatancujeme. Tak sme sa jednu krásnu
nedeľu všetci stretli v sále ŠK a naše trénerky v úlohe poroty to všetko ohodnotili a všetky dievčatká boli odmenené za
svoju snahu medailou a diplomom a tiež sladkosťami. Bola to
zase jedna z krásnych akcií, aké v súbore máme, ale už o pár
týždňov tu bola druhá vlna pandémie a my sme museli prerušiť trénovanie. Ale naše trénerky to nevzdali a trénovali sme
ďalej, že ako? No predsa online. Naše trénerky nám posielali
videá, kde nám vždy popísali a ukázali nový prvok a na ďalšom online tréningu sme to my našim trénerkám zase ukázali, ako sme sa to naučili a oni nás skontrolovali,
prípadne opravili chyby a takto to išlo, až do
uvoľnenia opatrení. Po čiastočnom uvoľnení
nás naša pani vedúca rozdelila do skupiniek po
6, a to tak, že vždy bolo na tréningu 5 dievčat a
jedna trénerka a tak sme začali zasa po skupinkách trénovať. No ale po zhoršení pandemickej
situácie u nás v Lozorne, sme sa zase museli
naspäť vrátiť k online tréningom a takto ukončiť predchádzajúci kalendárny rok. Ale popri
všetkých týchto problémoch v trénovaní sme
mali jedno krásne prekvapenie a to také, že k
nám mažoretkám aj tento rok prišiel ozajstný
Mikuláš. Síce to nebolo tak, ako každý rok v
sále na ŠK, kde sme mu mohli zatancovať, zaspievať, zarecitovať a užiť si s ním diskotéku,
ale všetko sa to odohrávalo vonku, kde za nami
prišiel na koči s koníkom aj s čertom a anjelom
a priniesol nám darčeky. Bolo to krásne, aj keď
sme neboli všetky spolu, lebo sme boli rozdelené do menších skupiniek, ale to ako prišiel
na tom koči bol pre nás pre všetky nevšedný
zážitok a budeme na to dlho spomínať – hlavne tie naše najmenšie Soffinky sa neskutočne
tešili, že vidia ozajstného Mikuláša, ktorý im
priniesol darček.
Mali sme tento rok ešte v pláne uskutočniť
veľa akcií, ako napr. twirlingový seminár, jesenné sústredenie, vianočný galavečer a veľa
iných akcií, ale pre pandémiu sme to museli
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Ako mnohí z vás
viete, my mažoretky SOFFI Lozorno patríme do
veľkej
slovenskej
mažoretkovej rodiny, ktorá sa nazýva
AMAS
(Asociácia
mažoretkového
športu Slovensko) a
táto organizácia má
každý rok spoločné
stretnutie všetkých vedúcich vždy v inom kúte Slovenska.
A tento rok, konkrétne 20.2.2021 práve my Soffinky u nás v
Lozorne privítame všetky vedúce mažoretkových súborov z
celého Slovenska aj spolu s vedením Amas-u. Veľmi sa už na
túto akciu tešíme, že môžeme celému Slovensku predstaviť
našu krásnu dedinku Lozorno a dúfame, že sa všetky vedúce
budú u nás cítiť dobre a odnesú si z Lozorna len tie najlepšie
pocity.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým našim sponzorom, ktorí nám predchádzajúci rok finančne pomohli preklenúť túto neľahkú sezónu a zabezpečili, aby sme mohli aspoň
nejaké akcie napriek epidémii uskutočniť a udržať tak súbor
ako-tak v činnosti. Takže veľké ĎAKUJEME posielame Nadácii SPP, Nadácii VW a tiež Obecnému úradu v Lozorne.
Mažoretky SOFFI Lozorno a vedúca Dana Hurbaničová
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Zmeny v školskej kuchyni
Obecné zastupiteľstvo na
návrh starostu obce schválilo dňa 25.11.2020 na svojom zasadnutí zámer prenajať kuchyňu umiestenú
v Základnej škole Lozorno.
Obec v transparentnej súťaži dostala ponuky od dvoch
renomovaných spoločností,
ktoré zabezpečujú stravovanie pre desiatky firiem a
škôl. Obe spoločnosti Compass Group Slovakia s. r. o.
aj Global Gastro s.r.o. splnili
všetky stanovené podmienky, pričom víťazom sa stala
spoločnosť Global Gastro,
ktorá ponúkla najvýhodnejšie podmienky. Uvedená
spoločnosť má so školským
stravovaním rozsiahle skúsenosti. Vzhľadom na uvedené uzavrela obec zmluvu
s uvedenou spoločnosťou na
1 rok, a to s účinnosťou od
1.1.2021.
Naša školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre viac
ako 300 detí z MŠ a ZŠ, taktiež pre učiteľov a zamestnancov týchto školských
zariadení, ako aj pre viac
ako 30 seniorov z Lozorna,
ktorým obec zabezpečuje na
vlastné náklady aj rozvoz a
dotovanie tejto stravy. Spolu za bežný kalendárny rok
navarí cca 60 000 obedov a prichystá
tiež po 10 000 porcií pre deti v MŠ na
desiatu a olovrant. I keď sa zdá, že sú
to vysoké počty, ide o priemerne veľkú
jedáleň.
V súťaži a taktiež v zmluve boli definované nasledovné dôležité podmienky:
1. Hlavným cieľom bolo a je zvýšenie
KVALITY stravy. Toto kritérium bude
vyhodnocovať stravovacia komisia na
minimálne kvartálnej báze.
2. Ako podpora uvedeného cieľa je podmienkou variť DVE HLAVNÉ JEDLÁ
(okrem MŠ).
3. Musí sa variť naďalej v našej kuchyni, jedlo sa nemôže len voziť a vydávať.
4. Nesmie sa variť z polotovarov či hotových mrazených polotovarov.
5. Nájomca preberá všetky práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
súčasných zamestnancov.
6. Zmluva sa uzatvorila zatiaľ len na
jeden rok, počas ktorého nájomca musí

ako má individuálna jedáleň
ako je tá naša, pritom to nie
je zďaleka jediná výhoda takéhoto veľkého poskytovateľa
stravy ...). Všetci mnou dopytovaní sa zároveň u nich
aj stravujú a vedeli mi tak
poskytnúť referenciu na základe vlastných skúseností.
Hovoril som aj s riaditeľkami daných škôl. V jednom
prípade varia na škole už 5
rokov, v ďalšom už 10 rokov. To zrejme hovorí samo
za seba. A všetci opýtaní mi
dali len pozitívne referencie.
Nechcem tým vytvárať ilúzie
alebo príliš vysoké očakávania. Ale len to, že aj na tento
krok sme mysleli a potenciálneho nájomcu sme si aj takto
preverili.

naplniť uvedené podmienky a až potom
bude obec zvažovať prípadný dlhodobý
prenájom.
Samozrejmosťou je, že nájomca musí
dodržiavať všetky normy a predpisy
kladené na školské stravovanie. Finančná stránka bola z pohľadu obce menej
podstatná. Ubezpečujem však, že pri
nastavených podmienkach a zmluve
obec na tomto kroku v skutočnosti
ušetrí. A stravníci nezaplatia viac ako
doteraz. Jediné, čo sa zmenilo v poplatkoch, bola zmena príspevku na režijné
náklady pre deti z fixnej sadzby 4 eur/
mesiac na variabilný príspevok vo výške 0,25 eur/obed. To zodpovedá celkovo ročne rovnakej sume, aká bola vybraná aj pri fixnom príspevku na réžiu.
Čo je taktiež podstatné - ešte pred samotným podpisom zmluvy (po vyhodnotení ponúk) som osobne zisťoval
referencie na spoločnosť Global Gastro
na vybraných školách, kde taktiež zabezpečujú stravovanie. Celkovo zabezpečujú stravu až pre takmer 20 základných a materských škôl (poznámka: pri
takomto rozsahu má firma výrazne lepšie
nákupné ceny, čo jej dáva väčšie možnosti

Možno sa to zdá ako jednoduchá vec – „podpísať nájomnú zmluvu“. No v skutočnosti je za tým niekoľko
mesačná príprava, na ktorej
museli spolupracovať starosta (ktorý bol hlavným motorom a koordinátorom tejto
zmeny), vedenie ZŠ a jedálne, či poslanci. Bolo potrebné pripraviť inventarizáciu
majetku a kvalitné podklady
k súťaži (Kristína Barcajová
- vedúca jedálne, spolu so zamestnancami), účtovno-administratívne podklady (riaditeľka ZŠ
Lýdia Šuchová), nastaviť súťaž, kritériá
a zmluvu (Ladislav Krechňák, starosta a ja), po podpise riešiť v decembri a
januári všetky formálne podklady pre
naplnenie zmluvy - cca 20-30 rôznych
„formalít“ pre hygienu, inšpektorát
úradu práce, pre ministerstvo školstva
(vzhľadom na chorobu starostu i niekoľkých zamestnancov obce v decembri to zostalo na mne a L. Krechňákovi). Uvádzam to len pre ilustráciu, ako
zdanlivo jednoduché veci sú náročné
na uvedenie do reality a vyžadujú kvôli zákonom či predpisom desiatky až
stovky hodín práce všetkých zainteresovaných. Všetkým patrí veľká vďaka,
nakoľko mnohí na tom pracovali nad
rámec svojich povinností.
Podstatnejší však bude samozrejme
cieľ, pre ktorý na tom všetci pracovali, a
ktorý verím, že sa počas tohto roka zač
ne postupne napĺňať - vyšší štandard
a kvalita stravovania pre naše deti,
zamestnancov MŠ, ZŠ ale i pre našich
seniorov.
Ľubomír Jochim, poslanec a predseda komisie vzdelávania, mládeže a športu
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PORADŇA
STAVEBNÉHO ÚRADU
Predĺženie platnosti stavebného povolenia vs. predĺženie lehoty výstavby
V praxi sa Stavebný úrad obce
Lozorno často stretáva so zamieňaním pojmov predĺženie
platnosti stavebného povolenia a predĺženie lehoty výstavby, preto sme sa rozhodli
priblížiť čitateľovi rozdiel
medzi týmito dvoma úkonmi
stavebného úradu.
Podľa ustanovenia § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov v
stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania
stavby, ktorých cieľom je zabezpečiť
najmä ochranu záujmov spoločnosti pri
výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu
atď.
V rámci podmienok uskutočnenia stavby sa v stavebnom povolení určuje taktiež lehota na dokončenie stavby (§ 66
ods. 2 písm. d) stavebného zákona v
spojení s § 10 ods. 1 písm. h) vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Lehota na dokončenie stavby je pre
stavebníka záväzná, ale jej nedodržanie
nemá za následok neplatnosť stavebného povolenia.
Stavebný zákon neobsahuje výslovne
ustanovenie, podľa ktorého by bolo
možné predĺžiť lehotu na dokončenie
stavby. Použitie zákona č. 71/1967 Z.
o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov o zmene
rozhodnutia v mimoodvolacom konaní
alebo o obnove konania neprichádza
do úvahy, pretože sa nejedná o nápravu nezákonných rozhodnutí správnych

oprávnenej osoby, t. j. starostu, odtlačok okrúhlej
pečiatky úradu a dátum
vydania listiny.
Ak vzhľadom na okolnosti
možno požadovanú zmenu schváliť len rozhodnutím, stavebný úrad tak
urobí až po predchádzajúcom konaní podľa ust.
§ 68 ods. 2 stavebného
zákona.

orgánov, ktoré sú výsledkom porušenia
zásady zákonnosti ani zásady materiálnej pravdy.
Na žiadosť stavebníka stavebný úrad
môže zmenu lehoty na dokončenie
stavby schváliť buď vyznačením v stavebnom povolení, alebo povolením
zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 ods. 1 stavebného zákona.
Postup vyznačenia v stavebnom povolení možno aplikovať iba v jednoznačných prípadoch, v súlade so zásadou
rýchlosti a hospodárnosti správneho
konania, nakoľko však ide o čiastočný
zásah do právoplatného rozhodnutia,
t. j. stavebného povolenia, je nevyhnutné túto zmenu urobiť jednotným spôsobom s dodržaním náležitostí podľa
ust. § 47 ods. 5 správneho poriadku.
Stavebný úrad vykonáva vyznačenie na
osobitnom liste hlavičkového papiera s
označením veci „Zmena lehoty na dokončenie stavby“, na ktorom uvedie číslo a
dátum vydania právoplatného stavebného povolenia, ktoré sa mení, novú
lehotu na dokončenie stavby, podpis

V praxi sa často pojem
„predĺženie lehoty na dokončenie stavby“ nesprávne zamieňa s pojmom
„platnosť stavebného povolenia“.
Podľa ust. § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie platí dva roky.
Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný
úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Stavebný úrad v stavebnom povolení určí
dlhšiu lehotu na začatie stavby obvykle
na žiadosť stavebníka, ktorý musí svoju
požiadavku odôvodniť.
Na žiadosť stavebníka môže stavebný
úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti na predĺženie
jeho platnosti podanej stavebníkom
musí byť právoplatne rozhodnuté pred
uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty, resp. lehoty určenej v pôvodnom
stavebnom povolení. V intenciách ust.
§ 70 stavebného zákona rozhodnutie o
predĺžení platnosti stavebného povolenia je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
Mgr. Tomáš Tuma, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného úradu

Potrebujeme vašu spoluprácu
Spúšťame veľký dotazníkový prieskum
v našej obci. Súvisí s vypracovaním
dôležitého strategického dokumentu
- Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na ďalšie obdobie (na roky
2021 - 2027). Dokument potrebujeme mať vypracovaný kvalitne a adresne tak, aby jasne definoval smerovanie
našej obce v najbližších rokoch. Otvorí
nám tak cestu k zaujímavým grantom
a dotáciám z európskych fondov, ktoré
zásadne môžu prispieť k rozvoju našej
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dediny. Dôležitým stavebným kameňom na jeho vypracovanie je poznať
to, čo si obyvatelia našej obce skutočne želajú. Zaujíma nás váš pohľad na
mnohé veci. Aby sme to však dokázali
vyhodnotiť čo najpresnejšie, potrebujeme, aby sa do prieskumu zapojilo
čo najviac ľudí zo všetkých vekových
kategórií. Prosíme vás preto o spoluprácu. Dotazník bude možné vyplniť
aj elektronicky aj v papierovej podobe. Link na online dotazník nájdete

na web stránke obce (www.lozorno.sk).
Ak nemáte možnosť vyplniť dotazník
online, vyplňte, prosím, priložený v
papierovej podobe a ten, vyplnený
najneskôr do 30. januára 2021 vhoďte
do schránky na budove obecného úradu alebo odovzdajte do na to určenej
nádoby v potravinách COOP Jednota
a Môj obchod. Ďakujeme, že vám na
rozvoji našej obce záleží!
Vlasta Miklošová, kancelária starostu
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Odchody autobusov z Lozorna do Bratislavy, Malaciek a späť
platné od 13.12.2020 do 11.12.2021

| 15 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVIII : číslo 6 : november/december 2020

Môj vianočný anjel
Obrázky žiakov výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Lozorno.

Sonička Lániová, 10 r., Lozorno

Simonka Smolinská , 9 r., Pernek

Nellka Jochimová , 11 r., Lozorno

Paulínka Spustová , 7 r., Pernek
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