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70 rokov slobody

jeho riešenie na iný subjekt.

4.apríla 2015 sme si položením kvetov na pomníku Rusnáky pripomenuli 70.výročie
oslobodenia našej obce. Týmto sme si uctili pamiatku padlých vojakov.

Okrem starostu obce a zamestnancov obecného úradu sa tohto aktu zúčastnil aj plk. Viliam Gróf.
V súčasnosti je už pomník zreštaurovaný a je na ňom obnovené písmo.

Ďalší krok samosprávy Lozorna k občanom
Obec Lozorno a Inštitút SGI spúšťajú
portál Odkazprestarostu.sk, ktorý
umožňuje obyvateľom a návštevníkom
obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia a to jednoducho a rýchlo. Podnety
môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo
priamo z mobilného telefónu,
prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows
Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis
problému, zvoliť jednu z príslušných

zadarmo

kategórií (napr. životné prostredie,
parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa
podnet nachádza a fotografiu, ktorá
daný problém dokumentuje.
Po potvrdení podnetu administrátorom
portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál
informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu
samospráva odpovedá, či a ako ho bude
riešiť. Ak obec Lozorno nezašle prvú
odpoveď do štrnástich dní od pridania
podnetu, podnet
je
automaticky
označený ako neriešený. Na druhej
strane, obec má
možnosť uviesť, že
podnet nepatrí do
jej kompetencie a
je možné zmeniť
zodpovednosť za

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení, vyriešený a neriešený.
Portál zároveň umožňuje obyvateľom o
každom podnete slobodne diskutovať,
hodnotiť, či je odpoveď samosprávy
uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné
informácie o stave, či riešení podnetu.
Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej
aplikácie.
Užívatelia na Odkazprestarostu.sk
najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov,
dopravného značenia a neporiadku
či znečistenia životného prostredia.
Okrem riešenia aktuálnych problémov
obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy.
Obyvatelia môžu sledovať pod každým
podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi
samosprávami a ďalšími subjektmi,
ktorí do riešenia problémov vstupujú.
Lozorňania neváhajte a využite nový
komunikačný nástroj. Verím, že zvýši
kvalitu života v našej obci.
Ľuboš Tvrdoň a Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.2.2015
OZ v Lozorne berie na vedomie (podľa
prílohy č.3) informáciu o komplexnom
riešení nedostatku miest v obecnej
materskej škole v Lozorne a schvaľuje:
a) doplnenie výberového procesu
obsadzovania miest v obecnej materskej škole, návrh predloží ŠR a učiteľky
MŠ,
b) rozšírenie obecnej materskej školy
podľa navrhovaného riešenia na základe dotácie Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu. (podľa priloženej
žiadosti o dotáciu)
c) pilotný projekt zabezpečenia predprimárnej starostlivosti pre deti neumiestnené z kapacitných dôvodov v
obecnej materskej škole v Lozorne.
Predpokladané náklady sú 1600 Eur
počas štyroch mesiacov (1.3. 2015 –
30.6.2015)
OZ v Lozorne nesúhlasí s predloženými ponukami Predĺženia verejného
vodovou na ul. Jelšová v dĺžke 92bm a
navrhuje, aby uvedená prípojka bola
vybudovaná svojpomocne, za spoluúčasti obce v predpokladanej výške
1 000 Eur.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie
„Verejného osvetlenia v Základnej škole Lozorno“ na základe cenovej ponuky ELEKTRO BŠ s.r.o. v celkovej sume
3770,15 Eur vrátane DPH, na základe
prieskumu trhu a predložených cenových ponúk.
OZ v Lozorne schvaľuje v zmysle usta-

novenia §2b a §2c zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), podľa Vyhlášky MV SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a v súlade s platným VZN
č.3/2012, ktorým sa určujú a menia
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno, názvy
nasledovných ulíc:
ul. Karpatská (pokračovanie), ktorá
plynule nadväzuje na jestvujúcu ulicu
Karpatská, doteraz končiacu pri RD
s.č. 361 (rod. Jánošová) až po vodnú
nádrž, resp. Dom hrádzneho (okál)
s.č. 945 v novovytvorenej lokalite B6
Ohrádky.
ul. Zvončínska (pokračovanie), ktorá
plynule nadväzuje na jestvujúcu ulicu Zvončínska, doteraz končiacu pri
RD s.č. 234 (rod. Rybárová) až po RD
s.č. 235 (M.Ragasová).
OZ v Lozorne súhlasí s kúpou pozemku pod miestnou komunikáciou ul.
Borovicová a priľahlého pozemku p.č.
8880/872 vo výmere 44m2 obcou Lozorno za 1 Eur od p. Ľuboša Peschla,
Veterná ul. č.8, Lozorno. (miestna komunikácia)
a) OZ v Lozorne nesúhlasí s odkúpením
pozemkov parc. č. 8891/18 a 8891/17
(141 m2 a 209 m2) vo vlastníctve ŽSR
obcou Lozorno na základe vyhlásenia

VOS ŽSR v cene 10 Eur/m2 bez DPH a
žiadosti p. Boženy Terzievei, ul. Staničná 29, Lozorno.
b) OZ v Lozorne doporučuje čakať na
vyhlásenie výsledkov VOS vyhlásenej
ŽSR.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce
zverejnením zámeru obce na opravu
výtlkov na obecných komunikáciách
v rozsahu 300 m2 .(studenou technológiou).
OZ v Lozorne schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov vo výške 1 058,34
Eur za pobyt detí v obecnom zariadení
za r. 2014.
OZ v Lozorne súhlasí s tým, aby sa obec
Lozorno zapojila do projektu „Odkaz
pre starostu“.
V rôznom:
- Žiadosť obyvateľov Orechovej ulice
o vybudovanie chodníka pre peších od
„lávky“ nad Suchým potokom po schody pri autobusovej zastávke.
- Prehľad nákladov na komunálny odpad v obci za r. 2014.
- Správa o vykonaných následných
finančných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno za rok 2014.
- Prehľad výdavkov nad 200 Eur za
1/2015.
- Návrh na zverejnenie nahrávok z OZ
na web obce Lozorno.

Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.3.2015
OZ v Lozorne schvaľuje nákup ochranných prostriedkov (4 sady) pre potreby
DOHZ Lozorno na základe zverejnenia
zámeru obce a predložených cenových
ponúk vo výške 4 400 Eur vrátane DPH.
OZ v Lozorne navrhuje žiadosť Mgr.
P.Vrbinčíka o dotáciu základnej umeleckej školy, prerokovať na nasledujúcom
zasadnutí OZ po prerokovaní v kultúrnej a finančnej komisii za účasti Mgr.
P.Vrbinčíka.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie
ústredného vykurovania v hasičskej
zbrojnici z rozpočtu obce, pol. 630 z
dôvodu zefektívnenia nákladov na el.
energiu počas zimných mesiacov, na
základe výberového konania a ceno-
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vých ponúk v predpokladanej výške do
3600 Eur vrátane DPH.
OZ v Lozorne neschvaľuje odkúpenie
pozemkov registra „C“, p.č. 9082/6 a
9089/64 vo výmere 850 m2 (koniec
Karpatskej ul.) za účelom vybudovania a rozšírenia infraštruktúry obce
(obecná cesta), od Pozemkového spoločenstva so sídlom Gozovská č.64/10,
900 55 Lozorno za 3 800 Eur.
OZ v Lozorne odročuje prejednanie návrhu skrátenia termínu na úplné dobudovanie II. a III. etapy ČOV na mesiac
jún 2015.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie
parc.č. 2138/7 – ostatná plocha vo vý-

mere 118 m2 zapísanej na LV č. 5574
vo vlastníctve Michala Heseka, Nová
č. 500/21, Lozorno v celkovej sume
1 Eur v prospech Obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje vyplatenie
nákladov na zimnú údržbu (odhŕňanie
snehu) vo výške 2 464 Eur.
OZ v Lozorne schvaľuje uzavretie podnájomnej zmluvy na objekt garáže ŠK
pre Dr. Real, spol.s.r.o. Bratislava na
5 rokov.
OZ v Lozorne schvaľuje nákup KONVEKTOMATU pre potreby kuchyne
v školskej jedálni (ZŠ) v predpokladanej
pokračovanie na str. 3
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dokončenie zo str. 2

max. cene 9 000 Eur vrátane DPH na
základe prieskumu trhu.
V rôznom:
- Prehľad navrhovaných projektov a
prác v obci Lozorno. (obdobie 2015 –
2018)

Spravodaj obce Lozorno
Starosta informoval
prehľadom projektov.

poslancov

s

-Nutná oprava brehu Suchého potoka
pri ul. Na riadku a Hlavná. Zosuv brehu
aj obecnej cesty.

-Demontáž 3 ks betónových stĺpov
el. vedenia na ul. Cintorínska v dĺžke
120bm ZsDi a osadenie 2 ks stĺpov verejného osvetlenia. Súrne!

-Organizácia celoobecnej jarnej brigády
na 28.3.215 (sobota) od 8.00 hod.

Starosta podal informáciu o demontáži
bet. stĺpov na Cintorínskej ulici.

Prehľad pripravených projektov, štúdií a potrebných prác
obcou Lozorno
Názov projektu

úroveň dokumentácie

termín

predpokl. náklady

1. ČOV dokončenie 4. linky

projekt

realizuje sa

77 000 EUR

2. ČOV Predčistenie kalu – česlice

projekt

8/2015

90 000 EUR

3. ČOV Likvidácia kalu

projekt

2016

146 000 EUR

DÚR dokument.

?

1 200 000 EUR

5. Opravy ciest Vendelínska

projekt

?

29 000 EUR

6. Opravy ciest Orechová

projekt

?

29 000 EUR

7. Rozšírenie MŠ

projekt

?

28 000 EUR

8. Cintorín-urnové hrobové miesta

projekt

?

800 EUR/ks

9. DSS – stacionár

projekt

?

35 000 EUR

10. Zberný dvor

projekt

?

60 000 EUR

11. Verejné osvetlenie

projekt

?

135 000 EUR

12. Detské ihrisko Kozinská ul.

projekt

?

20 000 EUR

13. Dopravné značenie obce

projekt

priebežne

25 000 EUR

14. Obecné nájomné byty

štúdia

?

420 000 EUR

4.Obchvat obce

Nevyhnutné investície – opravy a dokončenia na obecnom majetku:
1. Vybudovanie odvodňovacej kanalizácie na ul. Dlhá – Hlboká s postupným napájaním priečnych ulíc. (Muškátová,
Ružová, Veterná...)
2. Vytekajúca voda z pozemku p.č.88/3 a 89/2 na ul. Riadok a
Kozinská na obecnú komunikáciu - cestu. Nutné riešiť hlavne
v zimných mesiacoch! (klzisko. Blato)
3. Odkanalizovanie 25 r.d. na Hlavnej ul. do obecnej kanalizácie. (splašky tečú do potoka)
4. Odkanalizovanie 10 r.d. na Jelšovej ul. do obecnej kanalizácie. (splašky tečú do potoka)
5. Vybudovanie cesty za cintorínom B3
6. Vybudovanie IS za Cintorínom B3
7. Vybudovanie dažďovej kanalizácie ul. Zvončínska a nám.
Sv. Kataríny (stred obce)
8. Žiadosť obyvateľov Novej ul. o vybudovanie odvodňovacieho jarka (rigól) ako na ul. Záhradkárska z dôvodu zatekania dažďových vôd do nehnuteľností...
9. Opravy výtlkov na obecných cestách. (cca 300m2)
10. Oprava križovatky ul. Priečna a Zvončínska (r.d. p. Štraser)
11. Nutnosť vybudovať parkovacie miesta na ul. Zvončínska
pred Centrom kultúry a vzdelávania prekrytím jarka (rigól)
popri ceste na ul. Zvončínska. (CKaV)
12. Nutnosť opravy „brehu Suchého potoka“ pod mostom

na hlavnej ceste II/501 a vybudovanie zábradlia brániacemu
pádu chodcov do potoka.
13. Vybudovanie vodovodnej prípojky na ul. Jelšová (r. Galbová) na náklady obce. Hrozí vznik nákazy žltačkou (Hepatitída A)...
14. Opravy mostov nad suchým potokom, (statický posudok,
havarijný stav)
15. Orezávanie drevín na obecných pozemkoch
16. Oprava cesty – mostíka nad Suchým potokom pri COV
17. Dobudovanie IS koniec ul. Zvončínska plocha B9
18. Spracovanie nového územného plánu na roky 2016 –
2028...
19. Opravy obecných ciest v dĺžke min. 3km
20. Oprava – zateplenie budovy ŠK
21. Oprava ÚK v budove ŠK
22. Rekonštrukcia oplotenia ŠK
23. Vybudovanie tréningového futbalového ihriska v areáli
ŠK
24. Objednanie sochy sv. Kataríny podľa predlohy, na námestie sv. Kataríny (pri kostole)
25. Oprava domu smútku, II. etapa hydroizolácie
Ľ. Húbek, starosta obce Lozorno
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Súkromná základná umelecká škola
nás ku „Dňu učiteľov“ potešila pekným
koncertom

Spoločenské okienko

Zomreli
Karovičová Anna
Malík Florián
Košiar Ivan
Karovič Adolf
Hájek Anton
Ondrovič Jozef

88 rokov
77 rokov
63 rokov
83 rokov
49 rokov
72 rokov

Skupina učiteľov predviedla, že je skvelá a zohratá partia

Aj slovami „škola hrou“ sa preslávil Ján
Amos Komenský, ktorého dátum narodenia 28. marca oslavujeme na Slovensku ako Deň učiteľov. Osvojili sme si
Komenského slová – na koncerte hrali
deti, učitelia aj rodičia.

bola chuť muzicírovania rodičov s deťmi: Petríkovci z Perneku (mama s dcérou), Kerákovci zo Sološnice (mama so
synom), Hozlárovci z Perneku (otec so
synom), Valovičovci zo Zohoru (mama
s dvomi deťmi) a Vrbinčíkovci z Lozorna (otec s dcérou).

Možno povedať že
11 rokov práce s
deťmi prináša ovocie: popri talentovaných žiakoch sa na
koncerte prezentoval aj malý detský
orchester „Ansamblovka“ (husle, flauty, akordeón, klavír). Vďaka nášmu
pedagógovi Pavlovi
Bodnárovi, ktorý
aranžoval hudbu Detská ansamblovka zožala zaslúžený potlesk
z filmov „Cinema
paradiso“ a „Perinbaba“ sa rovnako s Aj keď práca učiteľa v súčasnej dobe na
veľkým aplausom predvieli učitelia – Slovensku nie je v spoločnosti rešpek„Teachers band“. Ako zvyčajne, hudob- tovaná a ohodnotená, pokračujeme
né čísla umocnili tanečné choreo- s Komenského myšlienkou: s láskou,
grafie dievčat z tanečnej triedy, sólová radosťou a trpezlivosťou vychovávať
choreografia pani učiteľky Diany Schlo- deti k umeniu.
sserovej a výstava výtvarných prác detí
a pani učiteľky Lucie Harákovej.
Text a foto: Peter Vrbinčík, riaditeľ SZUŠ
Avšak pre mňa najväčším potešením

Narodili sa
Vysoký Robert
Biháriová Renáta
Dužek Oliver
Galbová Diana
Mikloš Mathias
Drahošová Kristína
Masár Hugo

Darcovia krvi zo dňa
17.3.2015
Krajčovičová Ľubica
Stríbrnská Zuzana
Gecler Jozef ml.
Matejovič Jozef
Barcik Ivan
Bordáč Rudolf
Rybár Jozef
Ing. Šimonič Peter ml.
Drahoš Rastislav
Foltýnová Zuzana
Všetkým zo srdca ďakujeme!
Najbližší termín darovania krvi
bude 9.júla 2015

Práce malých výtvarníkov lákali k zakusnutiu
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Okrášľovací spolok Pro Lozorno je plný tvorivých ľudí
Okrášľovacie spolky majú v tejto časti
sveta dlhú tradíciu, ktorá siaha ešte
do čias monarchie. V okolí Lozorna
ich majú v Bratislave, Malackách aj
v Stupave. Aj u nás sa našli občania,
ktorí zareagovali na výzvu v minulom vydaní Spravodaja a stretli sa
20. marca 2015 v Centre kultúry,
aby spojili sily a pustili sa do riešenia
takých záležitostí, kde vidia pries-

tor na zlepšovanie a pozdvihovanie
úrovne našej obce.
Je to prísne apolitické zoskupenie.
Niektorí z nich majú „estetično“ priam
v náplni práce, iní sú nadšení amatéri,
ale spája ich potreba vykročiť od slov
k činom a priložiť ruku k dielu. Po druhom stretnutí sa už črtá jasná vízia
priorít, ktorým sa budú v najbližších
dňoch, týždňoch a mesiacoch venovať.

O vybraných aktivitách budeme čitateľov Spravodaja priebežne informovať.
Ak máte záujem sa pridať, samozrejme, ste srdečne vítaní. Najbližšie stretnutie bude 15.mája 2015
o 18:00 hod. v CK Lozorno.
A. Špačeková

Škôlkári navštívili knižnicu
Tradične v marci, pretože marec je mesiac knihy a v marci sa konal aj Týždeň
slovenských knižníc, navštevujú našu
knižnicu deti z miestnej materskej
školy. Najprv nás navštívili predškoláci

Foto: archív škôlky

s pani riaditeľkou a potom aj „stredňáci“. Celkom sme v knižnici privítali
tridsaťtri škôlkárov a štyri pani učiteľky. Deti si zahrali pexeso, maškrtili
cukríky a popri tom sa dozvedeli veľa

zaujímavých informácií o knihách
a knižnici.
Roman Kvanka, manažér knižnice

Foto: Roman Kvanka

Jubilanti Adela a Ladislav Slobodoví
Sloboda je známa vec, inak sa objavila keď však Sloboda Slobodovú viedol pod čepiec.
Čas plynie ako vietor veje cez doliny a v tomto období si
65 - te jubileum sobáša pripomenuli.
Milí naši, neboli sme pri vašom sobáši, ale sme tu teraz pri
tomto oldomáši. V tento pamätný čas príjmite moji milí veľkú vďaku za moje vychovanie, lásku, ktorou ste ma obklopili,
do dospelosti pripravili.
Veľa zdravia, spokojnosti želá dcéra Danka s manželom
Ľubošom, vnúčatá Danko, Marcelka a pravnúčatá Tobias, Danko
a Zarka posielajú pusu.
K blahoželaniu sa pripája rodina a známi.
Foto: archív rodiny
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Vyčistili sme si dedinu
Jarné čistenie obce a okrajových častí
obce sa konalo 28. marca 2015. V katastri obce boli rozmiestnené kontajnery
na komunálny odpad. Zamestnanci
obce zabezpečili pre všetkých účastníkov pracovné rukavice a vrecia.
Brigády sa zúčastnilo 150 občanov.
Boli to občania všetkých vekových

kategórii, bolo vidieť deti s rodičmi,
starých rodičov s vnúčatami, členov
turistickej
organizácie,
skupinky
obyvateľov bývajúcich v okrajových
častiach obce a pod.

Uloženie na skládku A.S.A - 785 EUR
Doprava			
- 800 EUR

Na skládku A.S.A bolo odvezených
18,41 ton komunálneho odpadu.
Odmenou
pre
účastníkov brigády bola desiata v
podobe „cigánskej
pečienky“ a dobrý
pocit z vykonanej
práce pre zlepšenie
životného prostredia v našej obci.
V. Hubková,
foto: L. Hájniková

D2 centrum pri Lozorne s modernou čerpacou stanicou

Budúca obchodná zóna D2 Centrum
situovaná v blízkosti výjazdu z diaľnice pri obci Lozorno, začína výstavbou
čerpacej stanice, ktorú bude realizovať
a prevádzkovať spoločnosť SMALL
STATIONS s.r.o.
„Spoločnosť SMALL STATIONS sa chystá prevádzkovať na Slovensku moderné
samoobslužné čerpacie stanice. V zóne
D2 centra budeme stavať a prevádzkovať výnimočnú ultramodernú čerpaciu
stanicu s obsluhou a predajňou o rozlohe
100 m2. Samozrejmosťou v rámci tejto
čerpacej stanice bude nepretržitá prevádzka, tzn. 24 hodín s cieľom poskytnúť kvalitné služby blízkym obciam, ale aj priľahlému priemyselnému parku a všetkým
okoloidúcim vodičom. Plánovaný začiatok
výstavby čerpacej stanice je v septembri
2015 s ukončením vo februári 2016“,
vysvetľuje Bronislav Vosátko, konateľ spoločnosti.
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Mimochodom, spoločnosť SMALL
STATIONS plánuje v relatívne krátkom
období výstavbu 40 čerpacích staníc na
území SR, pričom 5 z nich je už v štádiu
prípravy.
„Naďalej pokračujeme v rokovaniach o obsadení celej plochy D2 Centra na približne
22 000 m2 s cieľom priniesť do danej lokality služby a prevádzky, ktoré by slúžili
ľudom a obchodným spoločnostiam v okolí. Vnímame Lozorno ako modernú obec,
ktorej podobná zóna dlhodobo chýbala
a dúfame, že jej dobudovaním sa zvýši
aj atraktivita obce a sprístupní jej obyva-

teľom aj ďalšie služby, ktoré v nej doteraz
chýbali. Projekt predpokladá vybudovanie
predajne stavebnín, kde sa vedú rokovania
so spoločnosťou Karovič, ráta sa aj s vybudovaním dopravno-servisných služieb,
predajne záhradníctva, reštaurácie a ďalších prevádzok tak, aby obyvatelia obce
nemuseli za nákupmi a službami cestovať
do vzdialenejších miest. Predpoklad zahájenia výstavby ostatných prevádzok je do
konca roka 2015.“
Michaela Franeková, projektová
manažérka spoločnosti Cooperate
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Podelili sme sa ozaj slávnostne
byť kňazom keď vyrastie... malý chlapček mu vážne odpovedal: „Ako Pán Boh
dá...“.

Všetci aj spolu s otcom arcibiskupom
svorne debatovali a cítili sa, ako keby
obedovali doma.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorých podujatie oslovilo a zapojili sa.
Som veľmi hrdá na Lozorňanov, že aj
u nás sa už z podujatia stala tradícia
a ľudia s tým už každý rok rátajú. Sami
sa ma pýtajú, kedy to bude a čím majú
prispieť... A znovu opakujem moje tajné želanie, aby sa podujatie rozšírilo na
celú obec, a tak by sa do neho mali možnosť zapojiť všetci obyvatelia. Veď jeho
cieľom je spájať a pomáhať tým, čo to
najviac potrebujú.

Stoly sme pripravili
s pánom farárom,
napriek jeho boľavej nohe. Pre zúčastnených
sme
mali navarené tri
polievky, ktoré navarila Lucka Haráková a ja som varila
Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský si na našich polievkach pochutil moju typickú špara srdečne sa s nami porozprával
gľovú, veď špargľou
Mária Demeterová
je Záhorie preslávePôstne podujatie Podeľme sa! sa stalo né aj v zahraničí. Gitka Kiňová zabezfoto: Zuzana Stohlová Kiňová
medzi Lozorňanmi už dobre známe. pečila chlieb a viaceré ženičky upiekli
Každý rok sa doň zapája viac a viac ľudí. koláčiky a slané.
Tohto roku však bola slnečná aprílová Nechýbalo ani pitie
nedeľa ešte jasnejšia. Do našej farnosti a káva. Všetko sa
zavítal predseda KBS arcibiskup Sta- „sprášilo“, zostalo
nislav Zvolenský. Slúžil svätú omšu do dvoch menších
a potom sa zúčastnil ako jeden z nás hrncov
polievky,
na pôstnej polievke na fare. Bolo to ktorú potom zjedli
veľmi pekné podujatie – obedovali sme na večernom stretna fare. Skromne, len polievku. Druhé nutí. Vyzbierala sa
jedlo sme si odopreli a rozdelili sme sa celkom pekná sus tými, čo to viac potrebujú... A otec mička. Pán farár bol
arcibiskup bol s nami, ako jeden z nás. veľmi spokojný, ale
Priateľsky sa porozprával s mladými, čo bolo hlavné, bola
i s tými skôr narodenými a prihovoril výborná atmosféra.
sa tým najmenším. Pôsobivé boli slová Zúčastnili sa všetky
malého trojročného chlapčeka, ktorý ročníky – od mlanastrčil čielko, aby mu otec arcibiskup dých, rodín s deťdal krížik a spýtal sa ho, či by nechcel mi, až po seniorov. Fara bola plná ľudí, ktorí sú vždy ochotní prispieť na dobrú vec

Veľký piatok sme prežívali v objatí hudby
Farnosť Lozorno spoločne s Centrom
kultúry pripravili pri príležitosti veľkonočných sviatkov pre všetkých Lozorňanov duchovný koncert, na ktorom
odznelo dielo Franza Josepha Haydna:
Sedem posledných slov Ježiša Krista
na kríži. Koncert sa uskutočnil priamo
na Veľký piatok v Kostole sv. Kataríny
v Lozorne.

Zľava umelci D.Karvay, Š.Filas a W.Foltin

Sedem posledných slov Ježiša Krista na
kríži je orchestrálne dielo, ktoré skomponoval Haydn v roku 1785 – 1786 pre
bohoslužbu Veľkého piatka v Katedrále
Svätého Kríža v Cádize v Španielsku.
Dielo v roku 1787 prispôsobil pre sláčikové kvarteto a v roku 1796 ako oratórium.
Nám túto skvelú hudbu interpretovalo
(na originálnych nástrojoch z 18. storočia) kvarteto Collegium Wartberg:
1.husle hral husľový virtuóz Dalibor
Karvay, 2.husle náš Lozorňan Štefan
Filas, na klasicistnej viole hral hosť z
rakúska Wolfram Foltin a na 8 – stopovom violone hral medzinárodne uznávaný umelec Ján Krigovský, ktorý je
zároveň ich umeleckým vedúcim. Texty

a meditácie napísal otec Juraj Vittek a v
Lozorne ich predniesol Peter Vrbinčík.
B. Hurajová, foto: V. Špaček

Umelecký vedúci J. Krigovský
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Čo nového u škôlkárov
Ospalé marcové slnečné lúče nám pripomenuli, že sa blíži jar. Tá zavítala aj
do našej materskej školy prostredníctvom varieté „Veselí šašovia“. Radosť
a dobrú náladu rozdávali šaškovaním
a čarovaním, ktoré deťom predvádzali.
Umožnili im zapojiť sa do vystúpenia
a vstúpiť do sveta ilúzií. Deti sa tak na
chvíľu stali kúzelníkmi, prežili dopoludnie plné zábavy a radosti.
Dobrú náladu do škôlky priniesol aj divadelný herec so svojím predstavením
„Vítanie jari“. Deti zábavnou formou
poznávali hlavné znaky jari aj prípravu
na veľkonočné sviatky. Potešenie im
prinieslo samotné zapojenie sa do hrania divadielka o Škaredom káčatku.

fungovanie knižnice, ako sa knihy požičiavajú, i to, ako sa stať členom knižnice. Ochotne im vysvetľoval pre nich
neznáme pojmy a hlavne podnecoval
pozitívny vzťah ku knihám.

Vynášanie Moreny

spoločne v nich hľadáme inšpiráciu i
ponaučenie. V marci, mesiaci knihy,
im venujeme ešte väčšiu pozornosť. Na
triedach sa, tak ako i viackrát do roka,
uskutočnil predaj detských kníh. Deti

Divadielko Vítanie jari

V materskej škole oboznamujeme deti
hravou formou s rôznymi témami zo
života. Práve v čase, keď sme sa zoznamovali s vesmírom, mohli sme jedno
nádherné divadlo pozorovať priamo
na oblohe čiastočné zatmenie Slnka.
Ochotní rodičia nám požičali ochranné
sklíčka, a tak nám umožnili vnímať svet
priamo prostredníctvom zážitkového
učenia.
Tak ako každý rok dva týždne pred Veľkou nocou, aj tento rok sme si s deťmi
pripomenuli ľudový zvyk Vynášanie
Moreny. Spoločne sme ju vyrobili a
patrične vyzdobili. Náš veselý sprievod šiel dedinou popri potoku. Tam
sme Morenu zapálili, spevom ľudových
piesní sa s ňou rozlúčili a hodili ju do
potoka, aby mohla po dlhej zime na jej
miesto nastúpiť očakávaná jar.
Pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu
rozvíjame u detí počas celého roka.
Často im čítame rozprávky, príbehy,
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Mám básničku na jazýčku

Mám básničku na jazýčku

mali možnosť priniesť si svoju obľúbenú knihu. Navzájom si ich prezerali, požičiavali a priebežne sme z nich čítali,
niektoré deti si s pomocou pani učiteliek vyrobili vlastnú knihu.
No a to by nebol marec, keby v tomto čase naši predškoláci nenavštívili
miestnu knižnicu. Svetom kníh nás
v nej sprevádzal pán Roman Kvanka.
Zábavnou formou deťom predstavil

O tom, že deti majú radi rozprávky
aj básne sme sa mohli presvedčiť pri
aktivite, ktorú sme nazvali „Mám básničku na jazýčku“. Deti sa prezentovali básňami naučenými v škôlke, ale aj
tými, ktoré sa naučili so svojimi rodičmi. Za snahu boli odmenené medailou, sladkosťou a traja najlepší z každej
triedy čokoládkou navyše. Touto cestou
ďakujeme rodičom, že sa zapájajú do
diania v našej materskej škole.
Po všetkých týchto aktivitách sme
sa veselo a s elánom pustili do výroby
veľkonočných dekorácií. Každý tvoril
podľa vlastnej vôle, deťom bolo umožnené využiť svoju kreativitu pri vyfarbovaní kraslíc, zhotovení kuriatok,
zajkov aj ovečiek. A tak všetky štyri oddelenia materskej školy ožili radostným
očakávaním Veľkej noci.
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ
Foto: Silvia Polášová

Jarná výzdoba
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Čo robia naše mažoretky tento školský rok?
te. S Terezkou sme
sa veľmi spriatelili
a už sa na ňu veľmi
tešíme, keď k nám
príde i nabudúce.
Naučila nás veľa
nového a všetky
sme síce unavené,
ale hlavne spokojné odchádzali večer domov. Radi by
Twirlingový seminár u nás v Lozorne s cvičiteľkou Terezkou Rejlovou
sme týmto poďakovali Reštaurácii u
No samozrejme usilovne nacvičujú, veď Melónka v Lozorne, ktorá nám na obed
tento školský rok sa do krúžku prihlá- zabezpečila chutnú pizzu.
silo 36 dievčat od prvej až po deviatu
triedu a sú rozdelené podľa veku do Keďže sme jeden tím, tak sme mali
štyroch kategórii: deti, kadet, junior a oblečené na seminári naše klubové
senior. Sme veľmi radi, že sa naše rady tričká, za ušitie ktorých chceme poďarozrastajú, ale aj tak by sme potrebova- kovať IDYLA CAFE RESTAURANT –
li posilniť kategóriu senior t.j. dievčatá p. Richardovi Rybárovi.
vo veku 15 a viac rokov. Takže dievčatá, ktoré máte rady tanec, hudbu a ste Ak ste niektorí z vás boli na poľovnícsúťaživého ducha - neváhajte a príď- kom plese u nás v Lozorne, tak ste urte sa pozrieť na naše tréningy, ktoré čite videli naše vystúpenia, s ktorými
máme každý utorok a štvrtok v teloc- sme spestrili túto akciu. Bol to pre nás
vični na základnej škole, veď pocho- zase jeden pekný zážitok, ktorým sme
dovať a točiť paličkou vás už naučíme, ukázali, aké šikovné sú deti u nás v Lostačí len chcieť.
zorne.
No okrem tréningov máme aj akcie,
pri ktorých sa vieme poriadne vyblázniť a jedna z nich je určite aj vianočná
besiedka, ktorú sme mali na našom
poslednom tréningu v roku 2014, kde
sme si sami pripravili pohostenie a strávili sme zase jedno pekné popoludnie
plné zábavy a hier.
Ďalšou peknou akciou bol twirlingový
seminár, ktorý sme mali v decembri
2014 v telocvični ŠK Lozorno (za čo
chceme poďakovať vedeniu ŠK, ktoré
nám zapožičalo telocvičňu). Twirlingový seminár prišla robiť slečna Tereza Rejlová, ktorá je držiteľkou titulu
Majster ČR v twirlingu a mažoretkách
a tiež niekoľkonásobná držiteľka titulu
Majster Európy v mažoretkovom špor-

Interbeauty

Vo februári 2015 sme sa už po štvrtýkrát zúčastnili akcie Interbeauty v
Bratislave, kde sme robili sprievodný
program našej rodáčke a skvelej kaderníčke pani Anežke Štefekovej. Tie
krásne nevesty, ktoré boli všade navôkol, sme všetky obdivovali, veď aj
my raz vyrastieme a tiež budeme také
krásne ako boli ony. Tu by sme radi
poďakovali za pitný režim Reštaurácii
Karpatský dvor v Lozorne .
Keďže sa chceme stále zdokonaľovať v
mažoretkovom športe, niektoré z nás
sa zúčastnili twirlingového semináru,
ktorý usporiadali pre všetky mažoretky
na Slovensku bratislavské mažoretky
A & M. Tu sme sa naučili nielen nové
twirlingové prvky, ale dostali sme aj
základy baletu a nových tanečných
choreografií. Všetky dievčatá obdržali nielen diplom o účasti na seminári,
ale našli si tam aj nové kamarátky,
s ktorými sa určite stretneme na mažoretkových súťažiach.
No a práve teraz prebieha sezóna týchto súťaží. V apríli sme sa zúčastnili
súťaží v Záhorskej Vsi a v Sobotišti, v
máji pocestujeme do Galanty a v júni do
Bratislavy. Veľmi sa na tieto súťaže
tešíme, zmeráme si tam sily s ostat-

nými súbormi a dúfame, že sa dobre
umiestnime a zúročí sa naša celoročná
práca.
Ale obliecť sa a vybaviť náradím (nielen
paličkami, ale aj strapcami) je dosť nákladné. Aj keď nám naši rodičia prispievajú, nedá sa všetko finančne zvládať
vlastnými prostriedkami. Preto by sme
chceli poďakovať všetkým poslancom
aj pánovi starostovi, ktorí nám poskytli
finančný príspevok. Tak môžeme ďalej fungovať, zúčastňovať sa súťaží a
reprezentovať našu obec. Ďalej by sme
chceli poďakovať pánovi Milanovi Rybanskému ml. a aj ostatným občanom
Lozorna, ktorí nechceli byť menovaní,
za ich finančné príspevky. Pomohli nám
k tomu, aby všetkých 36 dievčat malo
kostýmy a paličky.

Foto so školiteľmi z twirlingového semináru v
Bratislave

A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Naša vedúca začala tento školský
rok chodiť každú stredu do materskej
škôlky v Lozorne, kde vznikla tzv.
prípravka mažoretiek. Sú to dievčatká vo veku od 3 do 6 rokov a tiež točia
paličkami ako my a verte nám, že im to
ide veľmi dobre. Tešíme sa, že nám rastú do súboru nové členky, ktorým my
staršie odovzdáme štafetu.
Ak si nás všetky (tie, čo chodíme do
školy ale aj naše malé škôlkárky) chcete prísť pozrieť, pozývame vás 10.mája
2015 na celoobecnú oslavu Dňa matiek (v sále ŠK Lozorno). Budeme tam
vystupovať s choreografiami, s ktorými
ideme na súťaže a dúfame, že sa vám
budú páčiť. My budeme šťastné, že môžeme potešiť tancom naše mamičky,
babičky, tety, krstné mamy a všetkých,
ktorí nám držia palce a podporujú nás.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno a
vedúca krúžku Dana Hurbaničová
Foto: dh
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Pozvánky na podujatia
RYBÁRSKE PRETEKY (na priehrade Lozorno)
8.5.2015 od 7:00 – 14:00 hod.
O maxi rybu (v kg), váži sa ryba od 50cm
Kde si sadneš tam chytáš, najväčšiu rybu chytíš tak vyhráš
Štartovné 8 € (predaj lístkov Monabar Lozorno, rybárske
potreby Stupava-Mást, rybárske potreby Hobby Malacky,
priamo na mieste)

DEŇ MATIEK

celoobecná oslava (zoberte aj oteckov!)

10.5.2015 od 14:00 hod. v sále ŠK Lozorno
Vystúpia:
- mažoretky Sofii Lozorno
- miestne spevácke zbory
- dychová hudba ZÁHORIENKA, ktorá má pre vás pripravený 1,5 hod. program spojený s krstom novej piesne o
Lozorne (autor Marián Polakovič)

Divadielko pre deti

ZBERATEĽSKÁ VETERÁN BURZA
(Veteran Tatra & Army Club Lozorno)

9.5.2015 od 8:00 v areáli Múzea historických
motocyklov pri priehrade (bývalé kasárne)
- výstava historických automobilov
- náhradné súčiastky a diely
- rôzne starožitnosti a zberateľské predmety
- staré hračky a iné...

O občerstvenie je postarané.
Vstupné: predávajúci 2 €, návštevníci 0,50 €, deti zdarma
Bližšie info: Jozef Hooz, 0904 636 419

Folkový festival SPLNOVRAT
30.5.2015 (sobota) od 14:00 h. na Abelande
Vystúpia:
Peter Janků, Edo Klena a Klenoty, Jano Svetlan Majerčík,
Nany, Martin Geišberg a ďalší.
Vstupné: 5 €

Tanečná zábava

30.5. o 16:00h.:

indiánska rozprávka O CHLAPCOVI BEZ MENA

30.5.2015 od 19:00 hod. v CK Lozorno

od Luna Storytelling (v čajovni Abeland)
Vstupné: 2€

Hrá: DJ Palo Knotek
Občerstvenie: Čo si donesiete
Vstupné: 7 €

Enem tak o „Enem tak“, alebo
stretneme sa v júni pri cimbalovke

Celoobecné MDD

Náš zbor sa pravidelne stretáva každý utorok v klube
dôchodcov, kde si spievame a pripravujeme nové pesničky,
ktoré spievame na rôznych vystúpeniach.

(areál Základnej školy v Lozorne)

Touto cestou vás chceme pozvať 14.
júna 2015 na 3.ročník vystúpenia
speváckych zborov „Tak vítajte u
nás“, ktorý organizujeme spolu s kultúrnou komisiou.

31.5.2015 od 15:00 hod.

Čakajú vás starobylé Rímske hry, atrakcie, súťaže,
divadielko, maľovanie na tvár a veľa zábavy.

VI. ROČNÍK

Akcia bude prebiehať v sále ŠK Lozorno. Účasť potvrdili: zbor Slováckeho
krúžku Skaličané z Bratislavy, Mužský
zbor Prušánky z Moravy, Mužský zbor Urban zo Skalice a zmiešaný zbor z Kuklova.

DÁTUM:

Po vystúpení už býva zvykom, že obecenstvo zostáva v sále a za účasti cimbalovky si spolu pri vínečku zaspievame.

HUDBA:

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

6. 6. 2015 SOBOTA
ČAS:
1300 hod
00
VYHODNOTENIE: 17 hod
MIESTO:
VODNÁ NÁDRŽ LOZORNO

Na túto akciu vás a vašich priateľov
srdečne pozývame, príďte si s nami
zaspievať, aby ľudová pieseň nezanikla.
Vstup je voľný.
Vaši chlapi z Enem tak
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Bližšie informácie: p. Masár, 0905 831 191
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Aj tento rok pre Vás organizujeme unikátnu oslavu Dňa matiek:

„Míľa“ pre naše mamy
9. mája 2015

Registrácia: od 15:00 do 16:00
Štart: 15:30 na priehrade v Lozorne
Divadielko Dunajka a predstavenie Pirátislava
Darčeky pre detičky
Jazda na koníkoch
aj mamičky
Domáce pochúťky
Kopec iných prekvapení

Prehľad
aktuálnych cvičení
v CK Lozorno
PONDELOK:

9:30 - 10:30, 10:30 - 11:30
SM systém cvičení na chrbticu

PONDELKY a STREDY:
18:30 - 19:30
BODYFORMING

STREDA:

19:45 - 20:45
ZUMBA (novinka!)
Popri tom v UTORKY A ŠTVRTKY
prebieha Kurz spoločenských tancov
(pokročilí)
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Ďalšia stavba na ceste
na ktorej sa pásavali kone. Naša rodina si vychutnáva pohľad
na túto scenériu, najmä pri západe slnka. Nádherné miesto.
Súčasný územný plán, ktorý spracovala kancelária Siebert
+ Talaš jasne stanovuje, že táto časť územia je určená na rekreáciu a turizmus. Konkrétne návrhy sú pešia promenáda s
posedením a prístupmi k vode, atraktívne stravovacie zariadenie s oddychovou terasou, lodenica, oddychová a opaľovacia lúka, atď. Ale ....
12.1.2015 členom stavebnej komisie bola predložená žiadosť
o vydanie stanoviska k investičnej činnosti z názvom „LAKE
RELAX LOZORNO“ od firmy Development Solutions s.r.o.
Investor plánuje výstavbu 21 domov na tejto lúke!!! Zámer
posudzovala mimochodom tá istá kancelária Siebert + Taláš,
ktorá spracovávala súčasný územný plán obce. A táto kancelária uvádza, že navrhovaný zámer spĺňa súčasný územný
plán obce, to znamená, že 21 domov sa rovná naplneniu zámeru určenému na rekreáciu a turizmus???
Bude na tejto lúke 21 domov?

Skôr ako sa s vami podelím o vec, ktorá mi leží na srdci,
dovoľte mi pripomenúť vám príbeh nežiadúceho výrubu
stromov nad priehradou.
Spoločnosti MORITZ s.r.o., ktorej konateľom je Pavol Záturecký, sa podaril na konci prvej Ficovej vlády husársky kúsok
cez Štátne lesy. Ich riaditeľ Alojz Riško, nominant HZDS,
im schválil zámennú zmluvu pozemkov. Podnikateľ dal štátu
12,7 hektárový pozemok v obci Mučín (okres Lučenec), za čo
získal lukratívne štátne pozemky v druhom chránenom stupni ochrany v našej obci nad priehradou.
Následne 27.6.2012 pán starosta Ľubomír Húbek podpísal firme MORITZ s.r.o. rozhodnutie o umiestnení stavby
č. SU-493/2012. Určite netušil, akú nevôľu to vyvolá medzi
občanmi. Uvedomujem si, že nie je jednoduché ustáť tlak
investorov, vplyvných ľudí a postaviť sa proti ich ekonomickým záujmom. Postoj pána starostu bol prekvapivý, akoby
ani nebol na strane Lozorňanov. Potešilo ma, že občanom nie je ľahostajné, aké
Lozorno necháme ďalším generáciám.
Aktívne vyjadrili svoj názor v petícii a
neskôr na verejnom stretnutí. Nasledovali vyše dvojročné ťahanice po úradoch.
A výsledok? 16.12 2014 podpisuje pán
starosta „Oznámenie o začatí stavebného
konania na stavbu: „Hospodárska usadlosť - hospodársky, skladový a obytný
objekt“, na pozemkoch parcela č. 9836/2,
9835/3, 9836/3, 9835/2 k. ú. Lozorno
pre stavebníka MORITZ s.r.o.

Oslovil som investora s prosbou zverejniť jeho zámer v našich
lokálnych novinách, aby obyvatelia Lozorna boli informovaní
o týchto plánoch. Odmietol.
Asi tušíte, prečo zdieľam s vami svoje obavy a prečo som
sa rozhodol pripomenúť chyby z minulosti. Ak vám záleží
na tom, aby krásne miesto nad priehradou bolo miestom,
ktoré má slúžiť na rekreáciu, vyjadrite svoj názor a svoju
nevôľu voči výstavbe 21 domov. Pán starosta opäť bude vydávať rozhodnutie. On dáva rozhodujúci podpis. STANOVISKO STAVEBNEJ KOMISIE, v takej podobe, ako to bolo
predložené, je zamietavé. Lozorňania, pristavte sa pri pánovi
starostovi a vyjadrite svoj názor a postoj. Je prejavom našej
zodpovednosti voči našim deťom, aby sme nedopustili chyby
z minulosti. Sledujme pána starostu, ako sa rozhodne v tomto prípade. Ak vyjadríte váš názor, zvyšujete šancu, že v tejto
skúške obstojíme lepšie ako v prvom prípade.
Text a foto: Ľuboš Tvrdoň, poslanec obecného zastupiteľstva

Prečo sa vraciam k príbehu so zlým koncom, ktorý zatiaľ naša obec prehráva?
Aby sme neurobili ďalší chybný krok, ktorý budeme ľutovať, keď sa nás naše deti
spýtajú: „Prečo si niečo neurobil?“ budeme môcť len pokrčiť plecami.
A tak tu máme nové „stavenisko“. Jedná sa o lúku priamo nad priehradou, Budúca zvernica – zvernica bez stromov?
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Vyjadrenie starostu: Dôvody podpísania stavebného povolenia „Rekondičnej obory“ pre žiadateľa
Moritz spol. s r.o.
1. Zákonné dôvody
Obec Lozorno je stavebným úradom
podľa § 117 z. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie funkcie
stavebného úradu vykonáva v rámci
preneseného výkonu štátnej správy. Vykonáva túto činnosť (ako službu občanom) v zmysle §2 písm.e/ z. č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších
predpisov, na základe § 5 písm. a/ bodu
1. z.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Právomoc stavebného úradu nadobúda obec v zmysle citovaných predpisov v celom rozsahu, pričom má

kompetenciu vecne rozhodnúť v
správnom konaní podľa príslušných
ustanovení stavebného zákona. Správnym orgánom oprávneným konať je
starosta obce.
Ustanovenie § 4 ods. 3 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, nezakladá obci, ktorá je súčasne stavebným
úradom, právo vydávať v zastúpení
starostu záväzné stanoviská k investičnej výstavbe pre účely správnych
konaní podľa stavebného zákona
(Metodické usmernenie Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR,
odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania). Pri zabezpečovaní
činnosti stavebného úradu obec nie je
v pozícii samosprávy, ale túto činnosť
vykonáva ako prenesený výkon štátnej
správy. Jedná sa o dve samostatné nezávislé pôsobnosti obce.

Podľa §3 ods. 1 až 4 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“), správne orgány postupujú
v konaní v súlade so zákonmi a inými
právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva
a záujmy fyzických osôb a právnických
osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich
povinností. Správne orgány sú povinné
postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých
sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy
účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k
podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje
návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne
orgány poskytovať pomoc a poučenia,
aby pre neznalosť právnych predpisov
neutrpeli v konaní ujmu.

2. Ďalej som podpísal predmetné stavebné povolenie aj z nižšie uvedených dôvodov:
1. Štát pochybil tým, že predáva,
vymieňa, daruje... pozemky v jeho
vlastníctve súkromným osobám – aj developerom vo veľkých výmerách (10ha,
35ha, 18ha, 1,2ha...) bez toho, aby
informoval samosprávu v príslušnom
katastri. Pritom napr. NATURA 2000
je štátna aktivita, teda štát (aj SPF)
musí vedieť, že už pri prevode veľkých
území na PO a aj FO, sa týmto zbavuje
zodpovednosti za chránené územia!!!
70%
2. Vydanie kladných stanovísk v plnej
miere od dopytovaných inštitúcií (aj
štátnych, 100%), ktoré boli a sú účastníkmi územného a stavebného konania.
15%
3. Neschválenie ÚPN obce, ZaD č.5
obecným zastupiteľstvom. Jediná
právna norma, ktorou sa dá regulovať,
obmedzovať, stanovovať dané územie. Hrubá nezodpovednosť OZ.
(Ani po schválení ZaD ÚPN, by
nebolo celkom možné stavbu zakázať ani v ChKO, stavbu je možné iba obmedzovať, regulovať ...)
10%
3. Starosta obce nemal žiadnu opo-

ru aj v štátnych inštitúciách. Hrozba
žaloby pre obec vo výške až 400 000
EUR od fa MORITZ za zmarenie podnikateľského zámeru a obmedzovanie podnikateľských aktivít žiadateľa.
5%
4. Stavby v lokalite Rusnáky (okrem fa
MORITZ) boli schvaľované ÚPN ZaD
č.2 v r. 2008 a ZaD č.3 v r. 2010, teda
v tom období mali občania protestovať proti výstavbe. V súčasnosti nie
je možné proces výstavby zastaviť, či
už ide o rekreačnú výstavbu hotelov,
športovísk, alebo už povolených RD v
r. 2008... Pre obec z pohľadu príjmu
sú výhodnejšie stavby rodinných domov, ako „nejaké“ športoviská. Jedná
sa o predaj vodného a stočného, daní
z nehnuteľností, ale hlavne „ustálené“
obsadenie danej lokality vlastníkmi
nehnuteľností so vzťahom k danej
lokalite.
Taktiež by sa mali občania vyjadriť
a „bojovať“ proti čiernym stavbám v
okolí našej priehrady, ktorých je tam
neúrekom. Ani jedna stavba v blízkosti
priehrady nemá z minulosti stavebné
povolenie a v niektorých prípadoch
ani majetko-právne vysporiadané

pozemky. Čiže okrem toho, že sa jedná o čierne stavby, tieto sa nachádzajú
na cudzích pozemkoch. Nedá sa konať
„jednému áno a druhému nie“ obzvlášť,
keď v druhom prípade je všetko v súlade so zákonom. Zákon platí pre každého rovnako.
Vážení spoluobčania,
jediné možné riešenie, ako túto
„bezuzdnú“ výstavbu ovládať,
bude možnosť tento a budúci rok
schválením nového ÚPN. Pôvodný
ÚPN má platnosť do konca r. 2016
a nebude možné ďalšie jeho predlžovanie ZaD. Obsah pôvodného
ÚPN bude ale treba naplniť. ÚPN
je právna norma, ktorou sa dané
územie dá regulovať, obmedzovať,
stanovovať podmienky..., ale tak
isto nie je možné vydať absolútny
zákaz výstavby v danej lokalite.
Je teda čo naprávať...
Ľubomír Húbek, starosta
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Pohľad občana na veci verejné
Na zasadnutia obecného zastupiteľstva
som začala chodievať asi pred 7 rokmi.
Dôvodom bola moja „profesionálna deformácia“ ale aj skutočnosť, že
ma zaujímalo načo a ako sa používajú
prostriedky, do ktorých tak ako aj ďalší
občania Lozorna, z mojich daní prispievam. Okrem toho, nie je lepší spôsob
ako si overiť prácu starostu a poslancov,
ktorých sme si zvolili. Pri voľbách sa
neriadim osobnými sympatiami (to nie
je súťaž Miss Lozorno) ani príbuzenskými vzťahmi, či susedkiným názorom. Vidieť vedenie obce pri práci je pre
mňa jediným objektívnym kritériom
pre budúce voľby (ak ešte kandidujú).
Z tohto dôvodu na zastupiteľstve
kladiem bežné otázky, o ktorých si
myslím, že by mohli zaujímať všetkých
občanov, napr. prečo obec zaplatila za
kondičné streľby obecných policajtov,
ktorí nemajú služobné zbrane, prečo
platíme za právne služby tej istej osobe
inú sumu ako obec a inú ako Lozorno
s.r.o., prečo máme na právne služby
zmluvu, ktorá hovorí o poskytovaní
ekonomického poradenstva, prečo platíme neziskovej organizácii Venia za
starostlivosť o 12 starkých cez 35.000
ročne, ak by sme si pravdepodobne vedeli takéto služby zabezpečiť aj lacnejšie, prečo tu neexistuje jasný zoznam
priorít, ktoré chce obec financovať a
pod. Takáto verejná kontrola, na ktorú
má nárok každý občan je však pánom
starostom vnímaná ako deštruktívna,
akt nepriateľstva voči obci a „robenie
zla“. K napísaniu týchto riadkov ma
viedla snaha „otvoriť“ oči spoluobčanom. Rada by som inšpirovala ďalších,
ktorým nie je ľahostajné, ako sa nakladá s našimi peniazmi v tejto obci.
Na nedávnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva sa diskutovalo o Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Ten bol zverejnený a občania boli
vyzvaní, aby sa k nemu vyjadrili. Urobila som tak, pretože so strategickými
dokumentmi dlhodobo pracujem aj na
úrovni Európskej komisie, Organizácie
spojených národov, či Svetovej banky.
Predpokladala som, že svojou troškou
takto prispejem k zlepšeniu tohto dôležitého plánu, od ktorého sa odvíja veľká časť života v našej obci. Reakciou na
moje striktne odborné komentáre bola
najskôr výzva od pána starostu, aby
som bola aktívnejšia. Neviem podľa
akého merítka, keďže som bola jediná z
celého Lozorna, kto dokument komen-
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toval. Neskôr som sa dozvedela, že zasa
mi nejde o nič iné, len robiť zle. Nuž, je
to naozaj také neprípustné žiadať, aby
za peniaze daňových poplatníkov odvádzali firmy kvalitnú prácu? Nakoniec
sme firme zaplatili plnú sumu (6.000
Eur) za plán, ktorý zastupiteľstvo nikdy
neschválilo a dodnes obec nevie, čo sú
jej priority. Toho čo treba v obci urobiť,
je skutočne veľa, ale nikto netuší podľa
akých pravidiel a kritérií sa rozhoduje o
tom, v akom poradí sa to bude realizovať. Toto malo byť úlohou plánu a hneď
sa ponúka aktuálny príklad.
Na predposlednom zasadnutí zastupiteľstva sa objavili ďalšie požiadavky na
výstavbu ciest. Jedna z nich od obyvateľky, ktorá sa cesty dožadovala ešte
za bývalého starostu. Nebolo jej jasné,
prečo jej tí poslanci nechcú cestu schváliť. Samozrejme, nie sú peniaze. Ako by
aj mohli byť. V čase keď sa robila cesta na Hlbokej bolo jasne povedané, že
navážka štrku v hrúbke 15 cm sa nikdy
nerealizovala a preto by firma nemala
dostať platbu za dodávku materiálu a
práce, ktoré neurobila. Napriek tomu
všetko dostali uhradené v plnej výške.
Nuž, toto sú teda tie peniaze, z ktorých
by mohli byť cesty, ktoré tu dnes chýbajú. Nazbierali by sa aj z takých drobností ako je napr. nový notebook pre
pána starostu. Luxus v podobe počítača
za 1 700 Eur nemajú ani poslanci v Národnej rade ani mnohí ďalší, ktorí počítač na svoju prácu používajú podstatne
viac ako pán starosta.
Nepáči sa mi interpretácia niektorých
informácií, ktoré sú účelovo skreslené.
V poslednej dobe najčastejšie omieľanou je informácia o Športovom klube,
ktorý stál obec veľa peňazí. Vynechám
z toho fakt, že celé pozadie tejto kauzy
je otázkou osobného sporu, lebo až donedávna (konkrétne do volieb) takýto
problém neexistoval. V každej normálnej komunite sa rozvíja kultúra aj šport
približne rovnakým dielom. U nás sa
náklady na šport a kultúru prezentujú
podľa minuloročných čísel, kedy sa
konečne rozbehla rekonštrukcia na
štadióne. Pri porovnaní čísiel sa však
úspešne zabúda na fakt, že Centrum
kultúry bolo nedávno dobudované za
asi 1 mil Eur a v predchádzajúcich rokoch boli dotácie pre Centrum kultúry
omnoho vyššie ako pre Športový klub.
Prezentované čísla, ktoré sú v rozpočte v kolónke Centrum kultúry neobsahujú odpisy, náklady na splátku úveru

a pod. Príjem z Centra vo výške 35.000
je však porovnávaný s nulou so Športového klubu. Áno, reštaurácia Zorno
platí ročne 18.000 nájom, ale za 10 rokov tento nájom nepokryje ani náklady
na zariadenie kuchyne, ktoré zakúpila
obec. Čo myslíte, aká bude hodnota
zariadenia kuchyne po 10 rokoch užívania? Pri tomto porovnaní sa účelovo
miešajú hrušky a jablká. Kým prevádzku, údržbu, energie a platy pracovníkov Centra (manažérky a dvoch upratovačiek) hradí obec, Športový klub si
tieto náklady hradí z vlastných výnosov a jeho vedenie pracuje bez nároku na mzdu. Ak bude Športový klub a
Centrum kultúry fungovať rovnakým
spôsobom a obe organizácie budú
samostatným občianskym združením,
alebo obe bude spravovať obec, potom
môžeme objektívne porovnávať, čo stojí obec viac a aký má z toho úžitok. A len
tak na okraj, prečo sa pán starosta rozčuľuje, že Športový klub nemá príjem?
Veď s organizátormi medzinárodnej
súťaže dobermanov, ktorú tu organizovali v lete, sa dohodol na bezplatnom
prenájme on sám.
Ako sme mali možnosť počuť, za všetko čo nefunguje, nesú zodpovednosť
poslanci, hlavne tí, ktorí v minulom
zastupiteľstve tvrdo oponovali. Zbytočne, pretože zvyšok zastupiteľstva
tvorila väčšina, ktorá nakoniec presadila svoje. Kde sa tie zlé rozhodnutia
zobrali, keď neboli schválené? Je to
necelý rok, čo sa do schránok dostala
informácia o zvýšení platby za vodu.
Prirodzene, nikdy toto zvýšenie ceny
nebolo podporené žiadnou finančnou analýzou. O zvýšení rozhodol pán
starosta sám, bez diskusie a rozumných dôvodov. Dnes máte všetci možnosť porovnať, o koľko viac vás to stálo.
Škoda len, že nám chýba informácia, čo
dostávame naviac, keď sme si priplatili.
Aké opatrenia sa prijali, aby čierne odbery a straty netvorili 30%?
A čo som tým chcela povedať? Táto
obec funguje z našich daní, my platíme pána starostu aj obecný úrad a nám
sa musia zodpovedať za to, ako naše
peniaze použili. Ak vám v obchode
predavačka nesprávne vydá o pár centov menej, určite to reklamujete. Prečo teda tolerujeme, ak každého z nás
oberá o desiatky EUR zlé hospodárenie
obce? Či už je to umelo vyrobenými
pokračovanie na str. 15
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ponukami do verejného obstarávania,
alebo nákupom tovarov a služieb, ktoré
sú nepotrebné, alebo môžu byť podstatne lacnejšie. Ako príklad spomeniem
Obecný spravodaj, ktorý sa môže tlačiť
na obyčajný novinový papier a bude
rovnako čitateľný. Ak vás zaujíma, ako
sa s vašimi prostriedkami hospodári
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a ako pracujú poslanci a pán starosta
(pri ďalších voľbách sa vám to zíde),
príďte sa niekedy pozrieť na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ak bude
účasť vyššia a práca volených obecných
zástupcov viac pod drobnohľadom
občanov, nestane sa tak jednoducho,
že petície budú len výkrikom do prázdna a pán starosta napriek nesúhlasu celej obce podpíše povolenie na výstavbu

nad priehradou. Les sa už rúbe, uvidíme, čo tam bude stáť.
Dagmar Gombitová
(Názory vyjadrené v texte nevyjadrujú
názor redakcie, redakcia zároveň nezodpovedá za pravdivosť uvedených
tvrdení.)

Denný stacionár v ZSS Seniorville Jablonové
podporuje samostatnosť
rodín, ktorých členovia im nemôžu
poskytnúť potrebnú starostlivosť počas dňa a ľuďom s potrebou sociálneho kontaktu a interakcie. V našom
dennom stacionári radi uvítame ľudí
z Jablonového a okolitých obcí, medzi
ktoré spadá aj Lozorno. V dennom stacionári poskytujeme opatrovateľskú
a základnú ošetrovateľskú starostlivosť, základnú zdravotnú rehabilitáciu (bioptrónová lampa, tepelná terapia
a pod.), sociálne poradenstvo a rehabilitáciu a bohatý program každodenných
aktivít.

Seniorville Jablonové je zariadenie
sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje
komplexné služby pre samostatných
vitálnych seniorov, čiastočne alebo úplne imobilných seniorov a ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami
pamäte. Klientom poskytujeme sociálne a zdravotné služby, fyzioterapiu a

liečebno-terapeutickú intervenciu.
Okrem pobytových služieb sme v tomto roku otvorili denný stacionár, ktorý
je určený hlavne fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb;
ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím; seniorom z ekonomicky aktívnych

Cieľom denného stacionára je zlepšenie kvality života a podpora samostatnosti seniorov, zamedzenie ich izolácie
a zachovanie rodinných väzieb. Viac
informácií získate na telefónnom čísle
02/5930 5000.
Mgr.Tomáš Bauer
zástupca projektového riaditeľa
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Zahájili sme turistickú sezónu

8.marca 2015 sme zahájili pešiu turistickú sezónu a to už tradičnou túrou
pod názvom „Prechádzka štátnym
búrem“. Stretli sme sa na železničnej
stanici, kde bolo privítanie účastníkov
a oboznámenie o charakteristike túry.
Vyrazili sme od stanice smerom k horárni u Holiča, odbočili sme k obore,
až sme prešli cez potok Stumpoch a
odtiaľ k horárni bývalý Sokol. Potom
sme prešli do pieskovej jamy a po
vyšantení detí, ktoré boli s nami, sme
prechádzali po rôznych križujúcich sa
cestách, aby sa účastníci naučili orientovať po týchto našich prekrásnych
borovicových lesoch. Túry sa zúčastnilo 86 turistov. Trasa bola dlhá 18 km.
Presvedčili sme sa, že krásna turistika
sa dá robiť aj po rovinatejšom teréne a
je z toho pekný zážitok.

ky...a samozrejme najväčšiu účasť tvoril lozornský klub v počte 157 turistov.
Tento zraz zahájil regionálny predseda
Ing. Marian Pavlovič a oboznámil nás s
programom spoločných akcií. K dobrej
nálade prispela pani Kývalová zo stupavského klubu. Za pomoci učiteliek a
žiakov z Lozorna pripravili pásmo Pálenie Moreny. Po programe sme sa navzájom porozprávali a vrátili domov. Tieto

stretnutia bývajú vždy veľmi srdečné,
nakoľko sa navzájom dlho poznáme.
Ďalšiu takúto spoločnú akciu budeme
mať 16.mája a to Lozornský okruh, ktorý organizuje klub turistov Lozorno. Na
túto akciu vás srdečne pozývame.
Výbor TO Lozorno
Foto: Ivana Jánošová

21.marca 2015 sa Lozornskí turisti
zúčastnili regionálneho zahájenia jarnej turistiky, ktorý organizuje tradične
TO Tatran Stupava na Košarisku. Toto
podujatie má už svoje meno a zúčastňujú sa na ňom turisti z Modry, Dolan,
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