Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 25.02.2020

Lozorno, dňa 25.02.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,30 -22,00 hod.
Prítomní:
Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný:
Prizvaný:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol : Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
-

-

1. Návrh VZN o oznamovaníverejných kultúrnych podujatí konaných na území obce
Lozorno
Uznesenie OR č. 22/20:
OR
a) schvaľuje návrh VZN o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí konaných na území
obce Lozorno
b) odporúča starostovi obce návrh VZN o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí
konaných na území obce Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí
konaných na území obce Lozorno do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
2. Návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí konaných na území
obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 23/20:
OR
a) schval‘uje návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí konaných na území
obce Lozorno
b) odporúča starostovi obce návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí
konaných na území obce Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zaradit‘návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí
konaných na území obce Lozorno do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
3. Návrh zmluvy o predaji obecného pozemku (p. Moroz Zvončínska ul.)
Uznesenie OR č. 24/20:
OR
a) odročuje bod na neurčito
b) odporúča starostovi obce v súčinnosti s predávajúcim doriešiť nasledovné:
1. predloženie aktualizácie znaleckého posudku k predmetu kúpy
2. predloženie aktualizovaného geometrického plánu k predmetu kúpy
3. predloženie odčleňovacieho geometrického plánu (alebo definujúceho priebeh
vecného bremena) pre zriadenie vecného bremena pričom:
I.

odčlenená časť resp. zaťažená čast‘ pozemku musí umožnit‘ výkon práv z vecného
v pinutri ~u~suIzu, t.j. vtútw,~ ptistupu Ir;e‘IIuI;i~trÍuv pIl pup. opu ut‘údu
a údržbe —šírka min. 3m

ii.

doplníť predložený návrh zmluvy o zmluvnú úpravu záruk za odovzdanú stavbu
odvodňovacieho potrubia, resp. prevod práv zo záruk od dodávatel‘ov v rozsahu
záruky min. 2 roky
iii.
žiada starostu obce po dopinení materiálu ad b) a doplnení všetkých príloh zmluvy
túto opdtovne predložiť do OR
iv.
za h.u. podmienok schval‘uje zámer obce Lozorno predať predmetný pozemok
z dóvodov hodných osobitného zretel‘a spočívajúcich v potrebe obce Lozorno na
zriadení vecného bremena v zmysle navrhovanej zmluvy, ktorým sa zabezpečí
možnosť realizácie odvodnenia cestnej kom unikácie na Zvončínskej ulici
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
4. Návrh na vytvorenie peiíažného fondu pre obstarávanie obecných
nehnuteľností Uznesenie OR č. 25/20:
OR
a) súhlasí s návrhom na vytvorenie peňažného fondu na obstarávanie obecných
nehnutel‘ností, ktorého zdrojom financovania budú pr“jmy z predaja nehnutel‘ností
v majetku obec Lozorno
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh na zriadene peňažného fondu v zmysle bodu a)
na roka vanie OZ, nie však neskór ako sa bude realizovať prvý predaj nehnuteľností
v majetku obce Lozorno
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Žiadosť o zámenu/odpredaj obecného pozemku (p. Michal Kubík)
Uznesenie OR č. 26/20:
OR odporúča starostovi obce rokovat‘ so žiadatel‘om o zriadení vecného bremena práva
uložiťkanalizačnú prípojku na obecnom pozemku v zmysle predloženej žiadosti za podmienky
protipinenia vo forme prevodu viastníckeho práva časti parcely č. 201/3, na ktorej sa
nachádza miestna verejná kom unikácia do vlastníctva obce
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

6. Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena (p. Hájek)
Uznesenie OR č. 27/20:
OR nesúhlasíso zriadením vecného bremena
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
7. Vyhodnotenie plánu práce 2019 Obecná knižnica
Uznesenie OR č. 28/20:
OR
a) odročuje materiál
b) žiada starostu obce požiadať manažéra Obecnej knižnice o doplnenie materiálu
vyhodnotenie plánu práce o konkrétne údaje, následne materiál predložiť na prerokovanie
komísii kultúrnej a spolupráce so spoJkami a občianskymi združeniami a Po prerokovaní
materiál predložiť s jeho závermi do OR
c) žiada starostu obce v súčinnosti s manažérom knižnice spracovať plán práce Obecnej
knižnice v r. 2020 a tento rovnako predložiťpríslušnej komisii a následne OR
d) neodporúča materiál predkladať v súčasnej podobe na prerokovanie v OZ
Hlasovanlu : za 3, protI 0, zdržal ~a O
-

8. lnformácia k návrhu VZN o určení školského obvodu základnej školy
v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti obce Lozorno
Uznesenie OR č. 29/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce, že k návrhu VZN o určení školského obvodu základnej
školy v zriad‘ovateľskej pásobnosti obce Lozorno neboli predložené žiadne pripomienky
b) žiada starostu obce zaradit‘ návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriad‘ovatel‘skej
pósobnosti obce Lozorno do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
O 21.26 hod. člen OR p. M. Drahoš opustil zasadnutie OR.
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom
zariadení na rok 2020
Uznesenie OR č. 30/20:
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN 21/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na diet‘a materske] školy a žiaka v školskom zariadení
na rok 2020
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN 2 1/2019 a určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v
školskom zariadení na rok 2020 zverejníť na úradne] tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN 21/2019 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materske] školy a
žiaka v školskom zariadení na rok 2020 do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa O
Na žiadosť člena OR bol do programu rokovania OR operatívne zahrnutý bod:
10. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditel‘a MŠ v Lozorne
Uznesenie OR č. 31/20:
OR
a) žiada starostu obce o zrealizovanie výberového konania nafunkciu riaditeľa MŠ v Lozorne
tak, aby úspešný kandidát nafunkciu riadíteľa MŠ mohol byt vymenovaný s účinkami od
01.0 7.2020
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
Na návrh starostu obce bol do programu rokovania OR zahrnutý bod:
11. Žiadosťo prenájom časti studne v objekte MŠ (p. Peter Osuský)
Uznesenie OR č. 32/20:
OR súhlasí s odberom vody z vrtu/studne v MŠ žiadateľom za nasledovných podmienok:
a) so žiadateľom bude uzatvorená zmluva o odbere vody zo studne s možnosťou jej
vypovedania zo strany obce Lozorno a] v prípade, ak sa preukáže nedostatočná výdatnosť
zdro]a
b) náklady na zriadenie odberného zariadenia a náklady na jeho prevádzku v plnom rozsahu
ponesie žiadateľ
c) v~etky prác‘~ hudú TrE‘aliTované ~triac majetkovú pod~tatu n~hnutel‘no~tí v majetku obce
Lozorno

d) odplata za odber bude dohodnutá v paušálnej výške 200 EUR ročne
e) žiadatefponesie zodpovednosť I riziká predčasného ukončenía odberu
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
12. 2. rozpočtová úprava na rok 2020
Uznesenie OR Č. 33/20:
OR súhlasí s 2. rozpočtovou úpravou formou presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2020, pričom sa nemenia celkové prijmy a celkové výdavky podľa
~ 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
o hospodárení miestnych samospráv
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

