Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 24.11.2021

Lozorno, dňa 24.11.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 16,00–19,00 hod.
Prítomní:
Ladislav Krechňák, člen Obecnej rady
Ľubomír Jochim, člen Obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta Obecného úradu
Neprítomný: Miroslav Drahoš, člen Obecnej rady, ospravedlnený
Rokovanie Obecnej rady zvolal a viedol starosta obce.
1. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
Uznesenie OR č. 127/21
OR berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
2. Zvýšenie majetkovej účasti obce Lozorno na spoločnosti LOZORNO spol. s r. o.
novým vkladom do jej základného imania
Uznesenie OR č. 128/21:
OR odporúča starostovi pripraviť návrh dokumentácie k zvýšeniu základného imania
spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. peňažným vkladom jediného spoločníka a takýto postup
predložiť Obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
3. Vyradenie položiek - nerealizované projekty z účtu 042 "obstaranie dlhodobého
hmotného majetku“ - aktualizácia
Uznesenie OR č. 129/21
OR
a) ruší uznesenie OR č. 113/2021
b) súhlasí s určením majetku obce ako neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce Lozorno
v účtovnej hodnote 63 169,52 EUR podľa prílohy č.1 tohto uznesenia
c) súhlasí s vyradením príslušných položiek z účtu 042 „obstaranie dlhodobého majetku“ v
celkovej účtovnej hodnote 63 169,52 EUR v špecifikácii podľa prílohy č.1 z dôvodov
upustenia od realizácie alebo nedohľadateľnosti
d) žiada starostu obce vec predložiť do programu rokovania najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
4. Schválenie neupotrebiteľnosti a vyradenia majetku obce
Uznesenie OR č. 130/21
OR žiada starostu a prednostku OcÚ dokladovo a evidenčne zinventarizovať DDHIM
a následne predložiť OR návrh na vyradenia v zmysle uskutočnenej inventarizácie
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
5. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Lozorno v zmysle § 18c bod (5)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
Starosta obce stiahol bod z rokovania OR
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6. Informácia o zvolaní Obecného zastupiteľstva, schválenie návrhu programu
rokovania OZ
Uznesenie OR č. 131/21
OR
súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce na deň
01.12.2021 takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Určenie pracovného úväzku a platu hlavného kontrolóra obce Lozorno
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Lozorno
6. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Lozorno pre rok
2022
7. Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania príspevku na školské
stravovanie žiakov ZŠ Lozorno
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.16/2019 v znení
všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 v znení
všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území obce Lozorno
10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno
č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia
úhrady za poskytované sociálne služby
11. Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania a výška obecného príspevku na
stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno
12. Zvýšenie majetkovej účasti obce Lozorno na spoločnosti LOZORNO spol. s r. o. novým
vkladom do jej základného imania
13. Schválenie neupotrebiteľnosti a vyradenia majetku obce – zmarené investície
14. Rozhodnutie o odňatí správy majetku obce
15. Udelenie súhlasu so spolufinancovaním projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu na
Športovom námestí v Lozorne“ pre účely žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Ministerstva kultúry SR
16. Správa o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v kontrolovanom subjekte Obec Lozorno za rok 2019 a 2020
17. Interpelácie poslancov
18. Všeobecná rozprava
19. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

7. Návrh rozpočtu obce Lozorno na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
Uznesenie OR č. 132/21
OR vec odročuje na čas po dopracovaní návrhu a jeho prerokovaní v komisii finančnej a
ekonomickej
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
Na žiadosť starostu obce boli do programu rokovania OR zaradené ďalšie body:
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8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie OR č. 133/21
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce do konania OZ, ktoré bude o návrhu
rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady do programu zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o obecnom
zriadení a vyhodnotení prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
legislatívnu, organizačnosprávnu a verejného poriadku
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Lozorno
Uznesenie OR č. 134/21
OR
a) berie na vedomie informáciu komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok uchádzačov na
funkciu hlavného kontrolóra obce Lozorno v zmysle zápisu z jej zasadnutia
b) odporúča Obecnému zastupiteľstvu Lozorne:
a. vykonať voľbu hlavného kontrolóra obce Lozorno na ďalšie funkčné obdobie
b. určiť hlavnému kontrolórovi obce Lozorno polovičný pracovný úväzok
c. schváliť plat v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a mesačnú odmenu vo výške 20% z určeného
mesačného platu hlavného kontrolóra
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
10. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu na Športovom
námestí v Lozorne“
Uznesenie OR č. 135/21
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave a o spracovaní žiadosti Obce Lozorno
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 (kód výzvy IROP-PO7-SC77-202175) projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu na Športovom námestí v Lozorne“,
b) súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Obcou
Lozorno za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu na Športovom
námestí v Lozorne“, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, poskytovateľ Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, a potvrdzuje, že jeho obsah a ciele sú v súlade s platným Územným
plánom obce Lozorno a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lozorno,
c) súhlasí so spolufinancovaním projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu na Športovom
námestí v Lozorne“ v prípade získania nenávratného príspevku zo strany Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky (kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75) zo strany Obce Lozorno
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ako žiadateľa vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a
žiadaným nenávratným finančným príspevkom, minimálne však 5% z celkových
oprávnených výdavkov - žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 67 659,53
EUR, celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 71 220,56 EUR, výška
spolufinancovania (5% z celkových oprávnených výdavkov) 3 561,03 EUR,
d) súhlasí so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce
e) ukladá starostovi obce a prednostke Obecného úradu zapracovať schválené financovanie
do návrhov budúcich rozpočtov obce Lozorno v aktuálnom čase.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
11. Zriadenie MOM v obci
Uznesenie OR č. 136/21
OR odporúča starostovi obce rokovať s prevádzkovateľmi MOM o možnosti zriadenia MOM v
obci
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
12. Rozhodnutie o odňatí správy majetku obce
Uznesenie OR č. 137/21
OR
a) v zmysle čl.2. ods.2. písm. h) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno
súhlasí s odňatím správy majetku obce nebytových priestorov školskej kuchyne s
príslušenstvom umiestnených v stavbe súpisné číslo 631, na pozemku parc. reg. „C“ č.
8852/20, stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 963, vedenom Okresným úradom
Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres
Malacky (ďalej len „budova“) a hnuteľného majetku obce tvoriaceho vybavenie školskej
kuchyne v celkovej účtovnej hodnote 54 947,79 EUR podľa prílohy tohto uznesenia
b) žiada starostu obce o zaradenie tohto bodu do programu rokovania na najbližšom
zasadnutí OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
Rokovanie OR bolo ukončené o 19,00 hod.
Zapísala:
Silvia Sadloňová
.......................................................
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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