Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 24.03.2020

Lozorno, dňa 24.03.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancel~ria starostu
Čas konania zasadnutia: 14,00 16,45 hod.
Prítomní:
Luboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný:
Prizvaný:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol: Luboš Tvrdoň, starosta obce
-

-

-

1. Prenájom obecného majetku NP v ŠK (Bowling a časť ubytovne)
Uznesenie OR Č. 45/20:
OR
a) súhiasí s prenájmom nebytových priestorov v ŠK (Bowling a časť ubytovne) formou
výberu nájomcu v obchodnej verejnej súťaži, na dobu najviac 5 rokov,
b) súhlasí s pripraveným oznámením a podmienkami prenájmu priestorov formou
obchodnej verejnej súťaže,
c) žiada starostu obce o riadne zverejnenie oznámenia a podmienok prenájmu priestorov
na úradnej tabuli a web stránke obce a v regionálnom periodiku.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

2. Prenájom obecného majetku časti pozemku na Športovom námestí
Uznesenie OR Č. 46/20:
OR
a) súhlasí s prenájmom obecného majetku časti pozemku na Športovom námestíformou
výberu nájomcu v obchodnej verejnej súťaži, na dobu 1 rok,
b) súhlasí s pripraveným oznámením a podmienkami prenájmu časti pozemku formou
obchodnej verejnej súťaže,
c) žiada starostu obce o riadne zverejnenie oznámenia a podmienok prenájmu časti
pozemku na úradnej tabuli a web stránke obce a v regionálnom periodiku.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

—

3. Informácia o 3. rozpočtovej úprave
Uznesenie OR Č. 47/20:
OR
a) nesúhlasís 3. rozpočtovou úpravou na rok 2020
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
4. Predložené ponuky na zákazku “Odvodnenie dažďovej vody na Staničnej ulici v
Lozorne“
Uznesenie OR Č. 48/20:
OR žiada starostu obce požiadať sút‘ažitel‘ov o aktualizáciu a vylepšenie ponúk vrátane
ponuky alternatívneho technického riešenia.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Kandidát na personálne posilnenie Stavebného úradu
Uznesenie OR Č. 49/20:

OR odporúča starostovi obce zorganizovat‘ pohovor s kandidátom.
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

Na žiadosť starostu obce bol do programu rokovania OR operatívne zaradený bod
6. Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno za obdobie od 01.01.2019 do
31.12.20219
Uznesenie OR č. 50/20:
OR
a) navrhuje materiál prepracovať a aktualizovat‘ a následne predložiť na rozhodnutie per
rollam vzhl‘adom na krátkosť času
b) žiada predsedu komisie legislatívnej, organizačnosprávnej a na ochranu verejného
poriadku o prerokovanie časti „Úlohy pre budúce obdobie“ v komisii a o následné
poskytnutie výstupu z komisie starostovi obce (T.: 30.03.2020)
c) súhlasís prerokovaním správy per rollam iniciovaným starostom (T.: 30.03.2020)
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O

Zapísala:
Silvia Sadloňová

(F
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

