Zápis
za zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 13.01.2021

Lozorno, dňa 13.01.2021

1.

Miesto konania zasadnutia: prostredníctvom videokonferencie
Čas konania zasadnutia: 17,30 19,30 hod.
Prítomní:
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 starosta obce
—

-

-

1.
Zasadnutie CZ 27.01.2021 návrh programu rokovania CZ
Uznesenie CR Č. 1/21
OR súhlasís návrhom programu rokovania 04 ktoré sos ohľadom na aktuálnu krízovú situáciu
uskutočníprostredníctvom videokonferencie tak oko ho navrhuje zvolafstarostcs obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľ5tva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Schválenie zástupcu obce do štatutárneho orgánu spoločnosti Lozorno s.r.o.
5. Návrh na použitie prostriedkov rezervnéhofondu
6. 1. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021
7. Schválenie vypožičania nehnuterného majetku obce Lozorno (Zmluva o domovskom
futbalovom ihrisku ŠK Lozorno)
8. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatvóraní dohód o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
9. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno za rok 2020
10. lnterpelácie poslancov
11. Všeobecná rozprava
12. Ukončenie zasadnutia
—

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
2.
Kontrola plnenia uznesení CZ
Uznesenie OR Č. 2/21
OR bene na vedomie informáciu o kontrole správnosti a pinenia pr‘jatých uznesení s
pripomienkami
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
3.
1. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021
Uznesenie CR Č. 3/21:
OR
a) schvaľuje návrh 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2021 v predloženom znení (príloha)
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh 1. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
najbližšom zasadnutí OZ 2 7.01.2021
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
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4.

Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisova interných noriem pri uzatváranídohód o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
Uznesenie OR č. 4/21:
OR
a) berle na vedomie Správu o výsledku vykononej kontroly dodržiavania a uplatňovania
všeobecne závdzných právnych predpisov a interných nor/em pri uzatváraní dohád o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
b) žiada prednostu OcÚ o revíziu všetkých platných dohód o vykonaní práce, dohád
o pracovnej činnosti, resp. dohád a brigádnickej práci študentov a v prípade zistenia
nesprávnosti vykonat na základe dohód s príslušnými zomestnancami nápravu
uzatvorením dodatkov
c) žiada starostu obce všetky kontrolné z/sten/a zohľadniť pri uzatváraní dohád o précach
vykonávaných mimo pracovného pomeru s cieľom zabezpečit, aby sa obdobné
nedostatky neopakovali
d) ž/ada starostu obce a prednostu OcÚ vydať vnútorný predpis, ktorým sa upraví postup
uzatvárania dohód o pré cach vykonávaných mimo pracovného pomeru tak, aby tento
zodpovedal platne] právnej úprave, najmä tiež s ohl‘adom na kontrolné zistenia hlavnej
kontrolórky obce
e) žiada starostu obce predložiť správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiovania a
uplatňovania všeobecne závdzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní
dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do programu najbližšieho
rokovania zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5.
Žiadosť o zriadenie vecného bremena R. Paľovic
Uznesenie OR Č. 5/2021
OR
a) súhlasí za zriadením vecného bremena pre žiadateľa za podmienky, že šírka zataženého
pozemku bude max. 4 m
b) ž/ada starostu obce, aby toto stanovisko OR oznámil žiadateľovi a vyzval ho na
predloženie aktualizovaného geometrického plénu
c) ž/ada starostu obce o predloženie aktualizovaného geometrického plánu a predložit
ž/adast na konečné rozhodnut/e Obecnému zastupitel~tvu
Hiasovanie: za 3, protlO, zdržal sa O
-

6.
Mobilně odberové miesto v Zš Uznesenie OR Č. 6/2021
OR poveruje starostu obce rokovaním s prevádzkovatelbm MOM a zmluvných podmienkach
pre realizáciu testovania žiakov, rodičov a zamestnancov ZŠ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
7.
1. rozpočtové opatrenie na rok 2021— viazanie výdavkov ZŠ ŠJ
Uznesenie OR Č. 7/2021
OR
a) udehije súhlas s 1. rozpočtovým opatrením viazaním výdavkov v PK 7. Vzdelávonie
ZŠ/Jedáleň v predloženom znení
b) řiada ~tarcntu obce o whválenie rozpočtového opatrenia a zabezpečen/e jeho real/zácie
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal saG
—
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8.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
Uznesenie OR Č. 8/2021
OR
a) berle na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno za
rok 2020
b) odporúča starostovi obce predložif správu a vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky
Obce Lozorno za rok 2020 do programu najbližšieho rokovania zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 3, protlO, zdržal sa
9.

Schválenie vypožičania nehnutel‘ného majetku obce Lozorno (Zmluva o
domovskom futbalovom ihrisku ŠK Lozorno)
Uznesenie OR Č. 9/2021
OR
a) súhlasís návrhom zmluvy o domovskomfutbalovom ihrisku ŠK Lozorno
b) odporúča starostovi obce predložiť zmluvu na schválenie v zmysle platných zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce na najbližšom zasadnutí OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa
Rozprava
Zapísala:
Silvia Sad Ioňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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