Zápis
zo zasadnutia a a rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 16.11.2020

Lozorno, dňa 16.1L2020
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Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,00 21,05 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. Zasadnutie OZ 25.11.2020 návrh programu rokovania OZ
Uznesenie OR č. 144/20:
OR súhlasís návrhom programu rokovania OZ, ktoré sas ohľadom na aktuálnu krízovú situáciu
uskutočníprostredníctvom videokonferencie tak ako ho navrhuje zvolať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Vol‘ba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správností a pln enia prijatých uznesení
4. Volba prísediaceho Okresného súdu Malacky
5. Volba člena komisie výstavby, infraštruktúry a dopravy
6. Schválenie nájmu majetku obce z důvodu hodného osobitného zreteľa
7. Návrh všeobecne závdzného nariadenia obce Lozorno, ktorým so určujú výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Obci Lozorno
8. lnformácia o výsledku kontroly NKÚ vo veci domácej opatrovatel‘skej služby v obcí Lozorno
a o prijatých opatreniach
9. Správa HK o výsledku vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petíciíza rok 2019
10. Interpelácie poslancov
11. Všeobecná rozprava
12. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

2. Kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie OR Č. 145/20:
OR bene na vedomie inform áciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení.
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
3. Návrh VZN o zmene VZN Č. 17/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
Uznesenie OR Č. 146/20:
OR
a) schvaľuje návrh VZN o zmene VZN Č. 17/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
b) bene na vedomie informáciu starostu obce, že návrh VZN o zmene VZN Č. 17/2019
o miestnom poplatku bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 10.11.2020
c) odporúča starostovi obce zaradit‘ návrh VZN o zmene VZN Č. 17/20190 miestnom poplatku
za rozvoj do programu najbližšieho zasadnutia OZ Po vyhodnotení príp. predložených
pripomienok
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
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4. Návrh VZN o zmene VZN Č. 21/2019 o určení výšky finanČných prostriedkov na mzdy

a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 v znení VZN
5/2020
Uznesenie OR č. 147/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o zmene VZN Č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na diet‘a MŠ a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 v znení VZN
5/2020
b) žiada prednostu OcÚ návrh VZN o zmene VZN Č. 21/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka v školskom zariadenípre rok 2020
v znení VZN 5/2020 zverejnít‘ na úradnej tabuli a web stránke obce bezodkladne
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN o zmene VZN Č. 21/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka v školskom zariadenípre
rok 2020 v znení VZN 5/2020 do programu najbližšieho zasadnutia OZpo vyhodnotenípríp.
predložených pripomienok
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na
území obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 148/20
OR
a) schvaľuje návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušía malými zdrojmí znečist‘ovania
na území obce Lozorno
b) žiada prednostu OcÚ návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území obce Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce
bezodkladne
c) odporúča starostovi obce zarodit‘ návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Lozorno db programu najbližšieho zasadnutia
OZ Po vyhodnotení príp. predložených pripomienok
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
6. Návrh VZN a zmene VZN č.4/2015 Z.z. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien a doplnkov
Uznesenie OR Č. 149/20
OR
a) schval‘uje návrh VZN o zmene VZN č.4/2015 Z.z. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien a doplnkov v predloženom znení
b) žiada prednostu OcÚ zverejniť návrh VZN o zmene VZN č.4/2015 Z.z. o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien a
doplnkov na úradnej tabuli a web stránke obce bezodkladne
c) žiada starostu obce o zaradenie návrhu VZN o zmene VZN č.4/2015 Z.z. o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien a
doplnkov do programu najbližšieho zasadnutia OZ Po vyhodnotení príp. predložených
pripomienok
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
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7. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
a žiaka v školskom zariadení na území obce Lozorno pre rok 2021
Uznesenie OR Č. 150/20
OR
a) schval‘uje návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
MŠ a žiaka v školskom zariadení na území obce Lozorno pre rok 2021 ti predloženom znení
s pripomienkami
b) žiada prednostu OcÚ zverejniť návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka v školskom zariadení na území obce Lozorno pre rok
2021 v na úradnej tabuli a web stránke obce bezodkladne
c) žiada starostu obce o zaradenie návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na diet‘a MŠ a žiaka v školskom zariadení na území obce Lozorno pre
rok 2021 do programu najbližšieho zasadnutia OZ Po vyhodnotení príp. predložených
pripomienok
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
8. Zámery prenajať majetok obce Lozorno z důvodu hodného osobitného zretel‘a
zdravotné stredisko ADOS Fénix s.r.o.
Uznesenie OR Č. 151/20
OR
a) súhlasí so zámerom prenajaf majetok obce (nebytové priestory ti ZS) z dá vodu hodného
osobitného zretel‘a nájomcovi ADOS Fénix s.r.o.
b) odporúča starostovi obce zverejniť zámer v súiade 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 vec zaradil do programu OZ na najbližšom zasadnutí Po uplynutí
lehoty na zverejnenie
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

-

9. Zámery prenajať majetok obce Lozorno z důvodu hodného osobitného zreteľa
zdravotné stredisko RNDr. Vasilka ZACHAROVÁ (Iekáreň)
Uznesenie OR Č. 152/20
OR
a) súhlasí so zámerom prenajat‘ majetok obce (nebytové priestory ti ZS) z důvodu hodného
osobitného zretel‘a nájomcovi RNDr. Vasilka ZACHAROVÁ
b) odporúča starostovi obce zverejniť zámer ti 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 vec zaradil do programu OZ na najbližšom zasadnutí Po uplynutí
lehoty na zverejnenie
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

-

10. Zámery prenajať majetok obce Lozorno z důvodu hodného osobitného zreteľa
zdravotné stredisko Meduni s.r.o.
Uznesenie OR Č. 153/20
OR
a) súhlasí so zámerom prenajaf majetok obce (nebytové priestory v ZS) z důvodu hodného
osobitného zretel‘a nájomcovi Meduni s.r.o.
b) udpuiúču stuiustuvi obLe ~veiejiiiť zúine, v súlude so 2ú1<oIIoIn SNR Č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí ti znení neskorších predpisov a vykonať všetky súvisiace potrebné úkony

—

-
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c) žiada starostu obce, aby vec zaradil do programu OZ na najblížšom zasadnutí po uplynutí
lehoty na zverejnenie
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
11. Zámery prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa
zdravotné stredisko ESKU LAPIUS, s.r.o.
Uznesenie OR Č. 154/20
OR
a) súhlasí so zámerom prenajat‘ majetok obce (nebytové priestory v ZS) z důvodu hodného
osobitného zretel‘a nájomcovi ESKULAPIUS, s.r.o.
b) odporúča starostovi obce zverejnit‘ zámer v súlade so zákonom SNR Č. 138,11991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a vykonať všetky súvisiace potrebné úkony
c) žiada starostu obce, aby vec zaradil do programu OZ na najbližšom zasadnutípo uplynutí
lehoty na zverejnenie
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

-

12. Žiadosť o prenájom pozemku Janka Frelichová
Uznesenie OR Č. 155/20
OR
a) nesúhlasí s prenájmom predmetného pozemku
b) odporúča starostovi obce navrhnúťzáujemkyni zámenu predmetného pozemku za iný pre
obec potrebný pozemok alebo predaj predmetného pozemku
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku Ing. Jozef Hájek
Uznesenie OR Č. 156/20
OR
a) vec odročuje
b) súhlasí s návrhom starostu obce osloviť majitel‘ov nehnuteľností na Orechovej ul.
s návrhom spoločnej investície do vybudovania nového kanalizačného zberača
umiestneného v miestnej komunikácii
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

14. 20. rozpočtové opatrenie na rok 2020
Uznesenie OR Č. 157/20
OR súhlasí s 20. rozpočtovým opatrením na rok 2020 s pripomienkami
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
15. Informácia o stave realizácie projektu modernizácia MK Karpatská ulica
Uznesenie OR Č. 158/20
OR berle na vedomie informáciu starostu obce o stave realizácie projektu modernizácie MK
Karpatská ulica
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
16. Volba Člena komisie výstavby, infraštruktúry a dopravy
Uznesenie OR Č. 159/20
OR
a) schval‘uje návrh kandidáta delegovaného za Člena komisie výstavby, infraštruktúry
a dopravy pána poslanca Mgr. OZ Ladislava Krechňáka,
-
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b) žiada starostu obce o zaradenie tohto návrhu do rokovania na najbližšie zasadnutie OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

Rozprava
Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
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