Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 13.07.2020

Lozorno, dňa 13.07.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancel~ria starostu
Čas konania zasadnutia: 17,30 21,50 hod.
Prítomní:
Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný: Miroslav Drahoš, člen obecnej rady ospravedlnený
Prizvaní:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol: Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

-

1. Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného
zretel‘a
Uznesenie OR č. 81/20:
OR
a) súhlasí so zámerom prenajat‘ majetok obce (čast‘ nebytových priestorov v ŠK pávodne
prevádzkovaných oko pohostinstvo) z důvodu hodného osobitného zretel‘a spoločnosti
Lozorno s.r.o. v zmysle prílohy
b) odporúča starostoví obce zverejniťzámerprenajaťmajetok obce v súlade so zákonom SNR
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vykonat‘ všetky súvisiace
potrebné úkony
c) žiada starostu obce, aby schválenie nájmu z důvodu hodného osobitného zretel‘a zaradil
do programu OZ na najbližšom zasadnutí čo najskór Po uplynutí lehoty na zverejnenie
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
2. 12. rozpočtové opatrenie viazanie výdavkov na vzdelávanie v mesiaci júl 2020
Uznesenie OR č. 82/20:
OR
a) udeľuje súhlas s 12. rozpočtovým opatrením viazaním výdavkov v PK 7. Vzdelávanie
v predloženom znení (príloha)
b) žiada starostu obce o schválenie rozpočtového opatrenia a zabezpečenie jeho realizácie
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
-

—

3. 13. rozpočtové opatrenie
Uznesenie OR Č. 83/20
OR súhlasí s 13. rozpočtovým opatrením na rok 2020 s pripomienkami (príloha)
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
4. Rezignácia predsedu komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
Uznesenie OR Č. 84/2020
OR
a) berle na vedomie informáciu a vzdaní safunkcie predsedu v komisii životného prostredia a
odpadového hospodárstva p. poslankyňou Luciou Hájnikovou
b) bene na vedomie informáciu starostu obce o prebiehajúcich rokovaniach ohľadom volby
nového predsedu komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
c) žiada starostu obce o zaradenie návrhu na volbu nového predsedu komisie životného
prostredia a odpadového hospodárstva do rokovania na najbližšom zasadnuti OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

5. Program nasledujúceho zasadnutia OZ
Uznesenie OR Č. 85/20:
OR
súhlasís návrhom programu rokovania OZ tak ako ho navrhuje zvolať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Zmena rokovacieho poriadku Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno
5. Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dávodu hodného osobitného zretel‘a
(nebytový priestor v objekte kultúrny dom na Športovom nám estí)
6. Volba predsedu komísie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.
8. Schválenie použitia pros triedkov rezervného fondu na odstránenie havar‘jného stavu
majetku obce budova MŠ
9. Interpelácie poslancov
10. Všeobecná rozprava
11. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
—

5.4 Zmena rokovacieho poriadku Obecného zastupitel‘stva obce Lozorno
Uznesenie OR č. 86/20:
OR
a) súhlasís návrhom zmeny rokovacieho poriadku OZ obce Lozorno v predloženom znení
b) žiada starostu obce o zvolanie zasadnutia v priebehu mesiaca august
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

5.9 Návrh na vymenovanie konateľa spoloČnosti LOZORNO spol. s r.o.
Uznesenie OR Č. 88/20:
OR
a) bene na vedomie informácíu starostu obce o dóvodoch a potrebe ustanovenia
konateľa spoločnosti LOZORNO spol. s r. o., Hlavná 1, Lozorno 90055, IČO: 44852
142
b) bene na vedomie informáciu starostu obce o jeho návrhu za konatel‘a spoločnosti
LOZORNO spol. s r. o., Hlavná 1, Lozorno 90055, IČO: 44 852 142 ustanovit‘ pána
Ing. Arch. Miroslava Drahoša, trvale bytom Hlboká 43/ 1116, 900 55 Lozorno, nar.
01.06.1976, r.č. 760601/6385 a s týmto návrhom súhlasí,
c) žiada starostu obce o zaradenie návrhu na schválenie pána Ing. Arch. Miroslava
Drahoša, trvale bytom Hlboká 43/ 1116, 900 55 Lozorno, nar. 01.06.1976, r.č.
760601/6385, ako zástupcu obce do funkcie konatel‘a spoločnosti LOZORNO spol. s r.
o., Hlavná 1, Lozorno 90055, iČo: 44852 142
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
5.11 Použitie prostriedkov rezervného fondu
Uznpsenie OR Č. 89/?0:
OR
a) konštatuje havarijný stav objektu MŠ Lozorno a nutnosť ho urgentne nešít‘, pokial‘ možno
do začíatku nového školského roka

b) súhlasís krytím vyvolaných výdavkov na odstránenie havarijného stavu v MŠz rezervného
fondu obce a odporúča OZ schválit‘ použitie rezervného fondu obce pre tento účel vo výške
najviac 10000 EUR
c) žiada starostu obce v súčinnosti s vedením MŠ Lozorno bezodkladne začat‘ vykonávat‘
úkony smerujúce k odstráneniu havarijného stavu objektu MŠ Lozorno, resp. k nevyhnutej
náprave
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
6. Kontrola správnosti a pinenia prijatých uznesení
Uznesenie OR Č. 90/20:
OR
a) bene na vedomie informáciu a kontrole správnosti a pln enia prijatých uznesení
b) ruší uznesenie č. 34/2020 Záverečný účet obce Lozorno za rok 2019 bod č. 7
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
7. Prehl‘ad obstarávania za 1. polrok 2020 prostredníctvom systému TenderNet
Uznesenie OR Č. 91/20:
OR berle na vedomie informáciu a prehl‘ade obstarávania za 1. polrok 2020 prostredníctvom
systému TenderNet
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
8. PInen je a čerpanie rozpočtu 2020
k prerokovaniu toho bodu nedošlo, nakollo bol stiahnutý z programu rokovania OR samotným
n avrh ovate ľom
Uznesenie OR Č. 92/20:
OR
a) bene na vedomie stiahnutie bodu z rokovania
b) odporúča bod zaradit‘ na najbližšie rokovanie

9. Rozšírenie urnových miest na cintoríne v Lozorne
k prerokovaniu toho bodu nedošlo, nakol‘ko bol stiahnutý z programu rokovania OR samotným
navrhovatel‘om.
OR berle na vedomie stiahnutie bodu z rokovania

Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

