Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 04.08.2020

Lozorno, dňa 04.08.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,00 20,45 hod.
Prítomní:
Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný: Ladislav Krechňák, člen obecnej rady ospravedlnený
Prizvaní:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol: Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

-

1. 14. rozpočtové opatrenie
Uznesenie OR Č. 93/20:
OR súhlasí so 14. rozpočtovým opatrením na rok 2020 s pripomienkami (príloha)
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
2. Správa HK o kontrole pinenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019
Uznesenie OR Č. 94/20:
OR
a) berle predloženú správu HK na vedomie
b) súhlasís návrhom zrušíť uznesenie č. 79/2019 a uznesenie Č. 93/2019
c) odporúČa starostovi obce predložiť správu o výsledku vykonanej pinenia uznesení
obecného zastupiteľstva za rok 2019 do programu rokovania najbližšieho zasadnutia OZ a
navrhnúť OZ zrušenie uznesenia Č. 79/2019 a uznesenia Č. 93/2019 bez náhrady.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
3. 5. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2020
Uznesenie OR Č. 95/20
a) schval‘uje návrh 5. zmeny rozpočtu obce na rok 2020 s pripomienkami (príloha)
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh 5. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
najbližšom zasadnutí OZ 12.08.2020
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
4. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu na rok 2020 k 30.06.2020
Uznesenie OR Č. 96/2020
OR
a) berle na vedomie inform ódu o plnení prijmov a čerpaní výdavkov rozpočtu na rok 2020
k 30.06.2020 v predloženom znení
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
5. Vyrubenie daní na rok 2020
Uznesenie OR Č. 97/20:
OR
a) berle na vedomie inform ádu O vyrubených daniach a určených poplatkoch na rok 2020
b) žiada starostu obce a OcÚ o vykonanie kontroly dodržiavania VZN č. 14/2019 (DzUbyt.)
priamo na mieste a tiež o preverenie reálnosti prijmov z poplatku za rozvoj
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6. Daňové a poplatkové nedoplatky
Uznesenie OR č. 98/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu o daňových a poplatkových pohl‘adávkach v predloženom
znení
b) žiada starostu obce a OcU o zefektívnenie a sprofesionalizovanie daňových a poplatkových
konaní vedených na obecnom úrade ako u správcu dane, vrátane uplatňovanía sankcií v
zmysle príslušných právnych predpisov
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

Na žiadosť starostu obce boll do programu zasadnutia OR zaradené body:
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu Oprava mosta pri MŠ Staničná ul.
havária
Uznesenie OR č. 99/20:
a) berle na vedomie informáciu o obsahu odborného posudku na zistenie stavebnotechnického stavu mosta na Staničnej ul. z jan uára 2020
b) žiada starostu obce bezodkladne pokračovaťs prípravnými prácami smerujúcimi k riešeniu
havar‘jného stavu lávky pre peších vrátane súvisiacej investície do cele] mostne]
konštrukcie
c) súhlasí s krytím vyvolaných investícií z rezervného fondu obce aj vo zvýšenej výške a
odporúča OZ schválit‘ použitie a vyčlenenie d‘alších prostriedkov z rezervného fondu obce
pre tento účel vo výške 79 000 EUR, t.j spolu 179 000 EUR
d) žiada starostu obce o zaradenie tohto návrhu do programu rokovania na]bližšieho
zasadnutia OZ 12.08.2020, ktorý bol schválený uznesením č. 85/20 dňa 13.07.2020
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
-

—

8. Použitie prostriedkov rezervného fondu havarijný stav objektu MŠ
Uznesenie OR č. 100/20:
OR ruší uznesenie Č. 89/20 zo dňa 13.07.2020 a nahrádza ho uznesením Č. 99/2020 z dnešného
rokovania OR
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
—

Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

