Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 15.12.2021

Lozorno, dňa 15.12.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 16,30–18,45 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. Informácia o zvolaní zasadnutia OZ 20.12.2021, návrh programu rokovania
Uznesenie OR č. 141/21
OR
súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce na deň
20.12.2021 prostredníctvom videokonferencie s použitím prostriedkov komunikačnej
technológie 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. Návrh rozpočtu Obce Lozorno na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Lozorno, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Lozorno, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie o dani za ubytovanie č.14/2019
7. Informácia o zmene organizačného poriadku obecného úradu
8. Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZŠ v Lozorne
za šk. rok 2020/2021
9. Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach MŠ v
Lozorne za šk. rok 2020/2021
10. Schválenie školského vzdelávacieho a výchovného programu ZŠ v Lozorne
11. Schválenie školského vzdelávacieho a výchovného programu MŠ v Lozorne
12. Udelenie súhlasu so spolufinancovaním pre účely žiadosti o finančné prostriedky –
príspevok na zníženie dopadov pandémie COVID 19
13. Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2022
15. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly spôsobu výberu poplatku za
rozvoj za rok 2020
16. Schválenie neupotrebiteľnosti a vyradenia majetku obce
17. Odpustenie (zníženie) pohľadávok Obce Lozorno za nájomné v objektoch CK a ŠK
18. Interpelácie poslancov
19. Všeobecná rozprava
20. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

2

2. Správa o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení OZ
Uznesenie OR č. 142/21
OR
a) berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení,
b) odporúča OZ zrušenie bodu c) uznesenia č. 36/2021 z dôvodu jeho nesplnenia
a navrhovaného nahradenia novým v totožnej veci
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržalo sa 0
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce na
rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024
Uznesenie OR č. 143/21
OR berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce
Lozorno na roky 2022-2024
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
4. Správa o výsledku vykonanej kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj za rok 2020
Uznesenie OR č. 144/2021
OR
a) berie na vedomie správu hladnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly spôsobu
výberu poplatku za rozvoj za rok 2020
b) odporúča OZ prijať nasledovné opatrenia:
I.
zaviazať starostu obce spracovať, prijať a do praxe zaviesť vnútorný predpis,
ktorým sa upravia podrobnosti vyrubovania miestneho poplatku za rozvoj
vrátane podrobností koordinácie na vyrubovaní zúčastnených oddelení OcÚ
II.
vykonať dôslednú previerku všetkých od r. 2019 právoplatných stavebných
povolení, dodatočných stavebných povolení a povolení zmien stavby pred
dokončením vo vzťahu k vyrubovaniu poplatku za rozvoj
III.
dôsledne trvať na uplatňovaní príslušenstva riadne nezaplatených daní
a poplatkov zo strany OcÚ
c) odporúča starostovi obce zaradiť správu o výsledku vykonanej kontroly spôsobu výberu
poplatku za rozvoj za rok 2020 do programu najbližšieho rokovania zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
5. Schválenie neupotrebiteľnosti majetku obce a návrh na jeho vyradenie z evidencie
Uznesenie OR č. 145/21
OR súhlasí s návrhom na vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku v
obstarávacej hodnote 25 694,52 EUR (zostatkovej hodnote 0 EUR) a drobného dlhodobého
hmotného investičného majetku v obstarávacej hodnote 15 845,88 EUR (zostatkovej hodnote
0 EUR) z účtovníctva Obce Lozorno podľa prílohy o odporúča OZ tento návrh schváliť.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
6. Stanovisko OR k rozhodnutiu starostu o výnimke z použitia obstarania
prostredníctvom TENDERNETu (Nákup mobiliáru pre kultúrne akcie)
Uznesenie OR č. 146/21
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o potrebe a vhodnosti obstarať predmetný
majetok ako aj o okolnostiach jeho obstaania vzhľadom na charakter a druh,
b) podľa čl. 7 ods. 7 SMERNICE upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov súhlasí s výnimkou z použitia obstarania prostredníctvom
TENDERNETu z dôvodu časovej tiesne a charakteru obstarávaného tovaru
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
7. Odpustenie nájomného nájomcom v objektoch Centra kultúry a ŠK – vzdanie sa
pohľadávky
Uznesenie OR č. 147/21
OR bod opakovane neprerokovala , odkazuje na uznesenie č. 139/21 zo dňa 3.12.2021 na
splnení ktorého trvá
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZŠ v Lozorne za
šk. rok 2020/2021
Uznesenie OR č. 148/21
OR
a) berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021
b) žiada starostu obce zaradiť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach ZŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021 do programu najbližšieho rokovania
zasadnutia OZ a odporúča OZ správu schváliť
c) žiada starostu obce po schválení Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach ZŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021 OZ-om predmetnú správu zverejniť na web
stránke obce
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach MŠ v Lozorne za
šk. rok 2020/2021
Uznesenie OR č. 149/2021
OR
a) berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
MŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021
b) žiada starostu obce zaradiť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach MŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021 do programu najbližšieho rokovania
zasadnutia OZ a odporúča OZ správu schváliť
c) žiada starostu obce po schválení Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach MŠ v Lozorne za šk. rok 2020/2021 OZ-om predmetnú správu zverejniť na
web stránke obce
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
10. Školský vzdelávací program ZŠ v Lozorne
Uznesenie OR č. 150/21
OR odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh Školského vzdelávacieho programu ZŠ v Lozorne
zo dňa 02.09.2021 schváliť bez výhrad.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
11. Školský vzdelávací program MŠ v Lozorne
Uznesenie OR č. 151/21
OR odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh Školského vzdelávacieho programu MŠ v Lozorne
zo dňa 02.09.2020 schváliť bez výhrad.
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Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
12. Zmena organizačného poriadku Obecného úradu Lozorno
Uznesenie OR č. 152/21
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o zmene č. 3 Organizačného poriadku OcÚ v
predloženom znení
b) žiada prednostu OcÚ o zapracovanie dôsledkov zmien do pracovných zmlúv zamestnancov
OcÚ a spracovať úplné znenie organizačného poriadku obecného úradu
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
13. Predĺženie doby platnosti PHSR obce Lozorno
Uznesenie OR č. 153/21
OR
a) odporúča OZ schváliť predĺženie platnosti PHSR obce Lozorno na roky 2014 – 2021 do
30.11.2022, najviac však do schválenia nového PHSR obce Lozorno na roky 2022-2027
b) žiada starostu obce o riadne zabezpečenie prác na vypracovaní návrhu nového PHSR na
roky 2022 – 2027 a jeho predloženie Obecnej rade a Obecnému zastupiteľstvu na
schválenie najneskôr do 30. 11. 2022
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

14. Žiadosť o finančné prostriedky – príspevok na zníženie dopadov pandémie COVID 19,
spolufinancovanie
Uznesenie OR č. 154/21
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o stave prípravy a spracovania žiadosti Obce
Lozorno o finančné prostriedky z príspevku (kód vyzvania V-NFP302020BRM7) projekt
„Verejné služby v obci Lozorno počas obdobia pandémie“,
b) schvaľuje predloženie žiadosti o finančné prostriedky z príspevku Obcou Lozorno za účelom
realizácie projektu „Verejné služby v obci Lozorno počas obdobia pandémie“, kód vyzvania
V-NFP302020BRM7, vyhlasovateľ Hlavné mesto SR Bratislava,
c) schvaľuje spolufinancovanie projektu „Verejné služby v obci Lozorno počas obdobia
pandémie“ v prípade získania finančných prostriedkov z príspevku zo strany Hlavného
mesta SR Bratislavy (kód vyzvania V-NFP302020BRM7) zo strany Obce Lozorno ako
žiadateľa/užívateľa vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a
požadovanou výškou finančných prostriedkov, minimálne však 5% z celkových
oprávnených výdavkov – požadovaná výška finančných prostriedkov 19 520,79 EUR,
celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 20 548,20 EUR, výška spolufinancovania (5%
z celkových oprávnených výdavkov) 1 027,41 EUR,
d) žiada starostu obce a prednostku Obecného úradu zapracovať schválené financovanie do
návrhov budúcich rozpočtov obce Lozorno v aktuálnom čase
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – doplnený GP p. Vicenová
Uznesenie OR č. 155/21
OR
a) súhlasí s predajom časti pozemku v zmysle GP č. 24/2021
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b) žiada komisiu finančnú a ekonomickú o návrh kúpnej ceny
c) žiada do kúpnej zmluvy zapracovať zmluvný záväzok kupujúcich a ich právnych nástupcov,
že títo berú na vedomie stav kedy kupované časti pozemku bezprostredne hraničia
s miestnym cestami v správe obce Lozorno a že tento stav nebudú v budúcnosti namietať
ani rozporovať
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2022
Uznesenie OR č. 156/21
OR
a) berie predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok
2022, ktorý bol riadne zverejnený v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb.z. na vedomie
b) odporúča zmeniť plán kontrolnej činnosti:
I. Kontrolu inventarizácie majetku obce Lozorno k 31.12.2021 nahradiť kontrolou jednej
z miestnych daní
II.
Kontrolu poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2021 zamerať na
kontrolu dotácií z rozpočtu obce v prospech právnickej osoby založenou obcou
c) žiada starostu obce plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok
2022 zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
Rokovanie OR bolo ukončené o 18,45 hod.
Zapísal:
Mgr. Ladislav Krechňák

.......................................................
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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