Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 12.11.2021

Lozorno, dňa 12.11.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 12,00–13,00 hod. / 14,00 – 15,30 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.

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Lozorno
pre rok 2022
Uznesenie OR č. 116/21
OR
a) schvaľuje návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Lozorno pre rok 2022
v predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce
Lozorno pre rok 2022 zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce do konania OZ, ktoré
bude o návrhu rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území
obce Lozorno pre rok 2022 do programu zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6
Zákona o obecnom zriadení a vyhodnotení prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
vzdelávania, mládeže a športu .
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

2.

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania príspevku na školské
stravovanie žiakov ZŠ Lozorno
Uznesenie OR č. 117/21:
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania príspevku na školské
stravovanie žiakov ZŠ Lozorno v predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania
príspevku na školské stravovanie žiakov ZŠ Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web
stránke obce do konania OZ, ktoré bude o návrhu rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania
príspevku na školské stravovanie žiakov ZŠ Lozorno do programu zasadnutia OZ po
uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o obecnom zriadení a vyhodnotení prípadných
pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
finančnú a ekonomickú.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
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3.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.16/2019 v
znení všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu obce
Uznesenie OR č. 118/21
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.16/2019 v
znení všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v
predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č.16/2019 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce do konania OZ,
ktoré bude o návrhu rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č.16/2019 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce do programu zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6
Zákona o obecnom zriadení a vyhodnotení prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
legislatívnu, organizačno- správnu a na ochranu verejného poriadku.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
4.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 v
znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území obce
Lozorno
Uznesenie OR č. 119/21
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 v
znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území obce Lozorno v
predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území
obce Lozorno zverejniť na úradnej tabuli a web stránke obce do konania OZ, ktoré bude
o návrhu rokovať po uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o obecnom zriadení a
vyhodnotení prípadných pripomienok
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území
obce Lozorno do programu zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o
obecnom zriadení a vyhodnotení prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
legislatívnu, organizačno- správnu a na ochranu verejného poriadku.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
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5.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Lozorno č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia
a platenia úhrady za poskytované sociálne služby
Uznesenie OR č. 120/21
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno
č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady
za poskytované sociálne služby v predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Lozorno č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej
určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby zverejniť na úradnej tabuli a
web stránke obce do konania OZ, ktoré bude o návrhu rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Lozorno č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume,
spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby do programu
zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o obecnom zriadení a vyhodnotení
prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu
sociálnu a zdravotnú.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
6.

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania a výška obecného
príspevku na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno
Uznesenie OR č. 121/21
OR
a) schvaľuje návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania a výška obecného
príspevku na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno v predloženom znení
b) odporúča starostovi obce návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania a výška
obecného príspevku na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno zverejniť
na úradnej tabuli a web stránke obce do konania OZ, ktoré bude o návrhu rokovať
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania a
výška obecného príspevku na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v obci Lozorno do
programu zasadnutia OZ po uplynutí lehôt určených v §6 Zákona o obecnom zriadení a
vyhodnotení prípadných pripomienok
d) za príslušnú komisiu v zmysle §6 ods.6 Zákona o obecnom zriadení určuje Komisiu finančnú
a ekonomickú.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
O 13,00 hod. bolo rokovanie OR prerušené pre neodkladné pracovné povinnosti starostu obce,
následne pokračovalo od 14,00 hod.
7.
Žiadosť o zníženie nájomného – MMI Gastro
Uznesenie OR č. 122/21
OR odporúča starostovi obce rokovať s nájomcom o možných formách zohľadnenia výpadku
tržieb pre pandémiu COVID- 19 vo výške nájomného v zmysle žiadosti nájomcu za podmienky
dodržania prevádzkového režimu prevádzky nájomcu stanoveného nájomnou zmluvou alebo
režimu sa mu svojou podstatou a účelom blížiacemu a vec následne opätovne predložiť do OR
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
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8.
Žiadosť u umiestnenie stánku pekárne
Uznesenie OR č. 123/21
Po začatí prerokúvania bodu programu starosta obce stiahol materiál z programu rokovania .
OR
berie na vedomie stiahnutie materiálu z rokovania OR predkladateľom za účelom jeho
dopracovania.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
9.

Správa o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v kontrolovanom subjekte Obec Lozorno za rok 2019 a 2020
Uznesenie OR č. 124/21
OR
a) berie predloženú správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002
Z.z. o cestovných náhradách v kontrolovanom subjekte Obec Lozorno za rok 2019 a 2020
na vedomie
b) žiada prednostku obecného úradu spracovať a vykonať opatrenia smerujúce k odstráneniu
zistených nedostatkov
c) odporúča starostovi obce zaradiť správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v kontrolovanom subjekte Obec Lozorno
za rok 2019 a 2020 spolu s informáciou o prijatých a vykonaných opatreniach do programu
najbližšieho rokovania zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
10.
Žiadosť o nájomnú zmluvu – Boris Čambálik Lake Relax
Uznesenie OR č. 125/21
OR
Súhlasí so zámerom zriadenia nájomného práva k v žiadosti špecifikovaným pozemkom vo
vlastníctve obce Lozorno rovnakým postupom a spôsobom aplikovaným v prípade obdobného
zriadenia nájomného práva k pozemkom pre účely výstavby verejného vodovodu na Breziny
investorom PD BA 03 s.r.o. za podmienky, že investor stavbu verejného vodovodu, ktorý má
byť v pozemkoch ním realizovaný po jej dokončení a pred jej spojením s verejným vodovodom
obce Lozorno odovzdá obci Lozorno, resp. dohodne jeho prevádzkovanie so spoločnosťou
Lozorno s.r.o. ako prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Lozorno.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
11.
Návrh 5. rozpočtového opatrenia 2021
Uznesenie OR č. 126/21
OR
súhlasí s návrhom 5. rozpočtového opatrenia na rok 2021 v predloženom znení
s pripomienkami (príloha)
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
Rokovanie OR bolo ukončené o 15,30 hod.
Zapísala:
Silvia Sadloňová
.......................................................
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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