Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 01.10.2020

Lozorno, dňa 01.10.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,30 23,00 hod.
Prítomní:
Ľuboš 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 Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

-

1. Návrh VZN o zmene a doplnení VZN Č. 7/2019 o zákaze niektorých Činností na území
obce Lozorno
Uznesenie OR č. 115/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o zmene a doplnení VZN Č. 7/2019 o zákaze niektorých Činností na
území obce Lozorno
b) odporúČa starostovi obce návrh VZN o zmene a doplnení VZN Č. 7/2019 o zákaze
niektorých Činností na území obce Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúČa starostovi obce zaradif návrh VZN o zmene a doplnení VZN Č. 7/2019 o zákaze
niektorých Činností na území obce Lozorno do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
2. Návrh VZN o záväznom stanovisku obce Lozorno k investičnej činnosti v obci
Uznesenie OR č. 116/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o závdznom stanovisku obce Lozorno k investiČnej Činnosti v obci s
pripomienkami
b) odporúČa starostovi obce návrh VZN o závdznom stano vísku obce Lozorno k investičnej
Činnosti v obci zverejnit‘ na úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúČa starostovi obce zaradit‘ návrh VZN o závdznom stanovisku obce Lozorno k
investiČnej Činnosti v obci do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
3. Návrh VZN o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na verejných
priestranstvách na území obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 117/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na verejných
priestranstvách na území obce Lozorno
b) odporúČa starostovi obce návrh VZN o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na
verejných priestranstvách na území obce Lozorno zverejniťna úradnej tabuli a web stránke
obce
c) odporúČa starostovi obce zaradit‘ návrh VZN o pravidlách vykonávania rozkopávkových
prác na verejných priestranstvách na území obce Lozorno do programu najbližšieho
zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

4. Návrh VZN o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Lozorno a o
odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 118/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Lozorno a o
odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno
b) odporúča starostovi obce návrh VZN o podmienkach držania a vodenia psov na území obce
Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno zverejnit‘ na
úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN o podmienkach držania a vodenia psov na
území obce Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno do
programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Návrh Dodatku č. 1. Zmena a dopinenie organizačného poriadku Obecnej polície
Lozorno
Uznesenie OR Č. 119/20
OR
a) schvaľuje návrh Dodatku č. 1 Zmena a doplnenie organizačného poriadku OP Lozorno v
predloženom znení
b) žiada starostu obce o zaradenie návrhu Dodatku č. 1 Zmena a dopinenie organizačného
poriadku OP Lozorno do programu rokovania na najbližšom zasadnutí OZ
c) odporúča OZ sch váliť Dodatok Č. 1 Zmena a doplnenie organízačného poriadku OP Lozorno
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
6. Pomoc samosprávam
návratná finančná výpomoc (NFV) na kompenzáciu
výpadkov dane z príjmov FO v roku 2020
Uznesenie OR Č. 120/20
OR
a) berle na vedomie inform ádu starostu obce Lozorno o možnosti kompenzácie výdavkov
formou návratnejfinanČnej výpomoci na kompenzáciu výpadkov dane z pri‘jmov FO v
roku 2020
b) súhlasís prijatím NFV vo výške 70000 EUR
c) žiada starostu obce o predloženie materiálu a vyžiadanie stanoviska komisiefinanČnej
a ekonomickej
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržai sa O
—

7. Spolufinancovanie obce na grantoch
Uznesenie OR Č. 121/20
OR
a) súhlasí so spolufinancovaním projektu vodozádržných opatrení, kód výzvy OPKZP-PO2SC211-2020-62 „Prirodzená závlaha pre športovo-rekreaČný areál“ max. vo výške 5 000
EUR
b) žiada starostu obce o predloženie materiálu a vyžiadanie stanovisko komisiefinanČnej a
ekonomickej
c) žiada starostu obce o zaradenie materiálu do programu rokovania na najbližšom zasadnutí

Oz
HIa~ovanIe: za 3, prou 0, zdržai sa O

8. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu 2020
Uznesenie OR č. 122/20:
OR
a) vec odročuje
b) žiada starostu obce zvolaf k tomuto bodu zasadnutie OR na stredu 07.10.2020 a predložiť
vec na prerokovanie
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

9. Žiadosť MŠ o dofinancovanie
Uznesenie OR č. 123/20:
OR
a) súhlasís dofinancovaním výdavkov MŠs výnimkou mzdových nákIadov
b) žiada riaditeiku MŠ o špec‘fikovanie požadovaného dofinancovania mzdových nákladov
s ich odávodnením
c) žiada prednostu OcÚ o zapracovanie schváleného dofinancovania do návrhu zmeny
rozpočtu obce na rok2O2O
d) žiada starostu obce o preloženie návrhu zmeny rozpočtu do OR tak, aby táto mohla byť
následne predložená na rokovanie najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

10. Žiadosťzš o dofinancovanie
Uznesenie OR č. 124/20:
OR
a) vecodočuje
b) žiada starostu obce zabezpečíť účasť zástupcov ZŠ na najbližšom rokovaní OR
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

11. Odkúpenie nevyužívanej parcely Ing. Igor Kotúč
Uznesenie OR č. 125/20:
OR
a) nesúhlasís predajom daného pozemku
b) navrhuje rokovaťso záujemcom o nájme daného pozemku, alternatívne o jeho zámene
za iný pozemok v k.ú. Lozorno podl‘a potrieb obce aj s prípadným doplatkom do
znaleckej hodnoty zamieňaného pozemku
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

Na žiadosť starostu obce boll do programu zaradené body:
12. Žiadosť o zníženie nájomného MMI Gastro s.r.o.
Uznesenie OR Č. 126/20:
OR
a) nesúhlasí so znížením nájomného z dávodu právnej nemožností takéhoto postupu
(nájomné právo bo/o vydražené)
b) odporúča starostovi obce rokovaťs nájomcom o mých možných formách zohľadnenía
výpadku tržíeb pre pandémiu CO VID- 19, a/ternatívne súhlasí s posunutím splatnosti časti
t;újurririéhu nu dobu do .~koru2wi,u í‘uridérriie CC) VIL? 19
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

13. Žiadosť o prevod nehnuteľností pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky rod.
Poncerová
Uznesenie OR Č. 127/20:
OR
a) bene na vedomie inforrnáciu o ocenenínehnutel‘nostízáujerncu Blažena Poncerová, Lucia
Poncerová, Ľubomír Poncer a Ľubomír Poncer ml.
b) žiada starostu obce predložit‘ návrh na určenie výšky kúpnej ceny kornisil finančnej a
ekonomicke]
c) žiada starostu obce následne predložiť odporúčanie kornisie fin ančnej a ekonomickej na
rokovanie OR
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

—

—

14. Žiadosť o prevod nehnuteYností

—

pozemok pod stavbou

—

rod. PolakoviČová

Uznesenie OR Č. 128/20:
OR
a) bene na vedomie informáciu o ocenení nehnutel‘nosti záujemcu
Jozef Polakovič s
manželkou
b) žiada starostu obce pokračovať v rokovaní so záujem corn, pričom odporúča preda] časti
predmetného pozemku tak, aby táto zahřňala okrem časti zastavanej stavbou tiež čast.
na ktorej je umiestnený a žíadatel‘om užívaný priľahlý dvor k stavbe
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

Rozprava
Zapísala:
Silvia Sadloňová

víť
Mgr. Luboš Tvrdoň, starosta obce

