Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 03.06.2020

Lozorno, dňa 03.06.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,00 19,50 hod.
Prítomní:
Luboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný: Miroslav Drahoš, člen obecnej rady ospravedlnený
Prizvaný:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol: Luboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

-

1. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2019
Uznesenie OR č. 67/20:
OR
a) berle na vedomie návrh záverečného účtu (ZÚ) obce Lozorno za rok 2019 tak, ako bol
preložený starostom obce
b) žiada starostu obce zverejnit‘ návrh ZÚ na úradnej tabuli a webove] stránke obce tak, aby
ZÚ mohol byť predmetom rokovania OZ najneskór dňa 3 0/06/2020
c) žiada starostu obce predložiť návrh ZÚ na prerokovanie komisli finančnej a ekonomickej
tak, aby toto prebehlo najneskór do rokovania OR pred zasadnutím OZ, ktoré bude
schval‘ovať návrh ZÚ
d) žiada starostu obce v súčinnosti so štatutármi ZŠ a MŠ pripraviť a spracovať návrh
opatrení v súvislosti so schval‘ovaním ZÚ s výhradou v rozsahu stanovenom zákonom
o rozpočtových pra vidlách územnej samosprávy a tieto preložit‘ na rokovanie OR v lehote
adc)
e) žiada starostu obce, aby najneskár v lehote do 30/06/2020 zvolal zasadnutie OZ, ktorého
predmetom rokovanie bude tiež schváleníe ZÚ obce Lozorno za rok 2019
f) žiada starostu obce, aby na zasadnutie OR v lehote ad c) predložil tiež výročnú správu
obce Lozorno za rok 2019 spolu so správou audítora k ne]
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
2. Zámer prenajať majetok obce z důvodu hodného osobitného zretel‘a MUDr. liko
Uznesenie OR Č. 68/20:
OR
a) súhlasíso zámerom prena]aťmajetok obce (nebytových priestorov vZS) zdá vodu hodného
osobitného zretel‘a
b) odporúča starostovi obce zverejniť zámer v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 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 zasadnutí Po uplynutí
lehota na zverejnenie
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržal sa O
—

3. Vzdanie sa členstva v komisii výstavby, infraštruktúry a dopravy Michal Mikulášek
Uznesenie OR č. 69/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu o vzdanísa členstva p. Michala Mikuláška v komisli výstavby,
ii~fi‘‘~tiukti)iy ci cí‘~inc‘vy
b) žiada starostu obce predložiť vec na rokovaníe OZ na na]bližšom zasadnutí
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
2
—

4. Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena p. Hájek
Uznesenie OR Č. 70/20:
OR
a) nemá námietky k zriadeniu vecného bremena za podmienky, že pripájaná stavba
rodinného domu umiestnená v uličnej čiare bude realizovaná ako prvá
b) žiada starostu obce po preložení geometrického plánu s vyznačením priebehu
navrhovaného vecného bremena a znaleckého posudku stanovujúceho všeobecnú hodnotu
práva vecného bremena, ktoré obstará na vlastné náklady žiadatel predložiť tieto na
rokovanie komisie finančnej a ekonomickej so žiadosťou o odporúčanie výšky odplaty za
zriadenie vecného bremena
c) žiada starostu obce vec následne predložiť na konečné rozhodnutie OR
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
—

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 2/2019, ktorým sa určujú výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel‘skej působnosti obce
Lozorno v znení VZN Č. 5/2019 a ktorým sa ustanovujú podmienky vrátenia príspevku
na činnosť školského klubu detí v zriaďovatel‘skej působnosti obce Lozorno za
obdobie prerušenia jeho prevádzky z důvodu pandémie ochorenia COVID 19
Uznesenie OR Č. 71/20:
OR
a) schvaľuje návrh VZN ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 2/2019, ktorým sa určujú výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriad‘ovatel‘skej působnosti obce Lozorno v
znení VZN Č. 5/2019 a ktorým sa ustanovujú podmienky vrátenia príspevku na činnost‘
školského klubu v zriad‘ovateľskej působnosti obce Lozorno za obdobie prerušenia jeho
prevádzky z důvodu pandémie ochorenia CO VID 19
b) odporúča starostovi obce návrh VZN a ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 2/2019, ktorým sa
určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriad‘ovatel‘skej působnosti
obce Lozorno v znení VZN č. 5/2019 a ktorým sa ustanovujú podmienky vrátenia príspevku
na činnost‘ školského klubu v zriad‘ovatel‘skej působnosti obce Lozorno za obdobie
prerušenia jeho prevádzky z důvodu pan démie ochorenia CO VID 19 zverejniť na úradnej
tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zarodíť návrh VZN ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 2/2019,
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriad‘ovateľskej
působnosti obce Lozorno v znení VZN č. 5/2019 a ktorým so ustanovujú podmienky vrátenia
príspevku na činnosť školského klubu v zriad‘ovateľske] působnosti obce Lozorno za obdobie
prerušenia jeho prevádzky z důvodu pandémie ochorenia CO VID 19 do programu
najbližšieho zasadnutia OZ
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených obcou Lozorno
Uznesenie OR Č. 72/2020:
OR
a) bene predloženú správu HK na vedomie
b) odporúča starostovi obce zaradiť správu do programu rokovania zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
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7. 8. rozpočtové opatrenie na rok 2020
Uznesenie OR Č. 73/2020
OR súhlasís 8. rozpočtovým opatrením na rok 20205 pripomienkami
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
Na žiadosť člena OR p. Krechňáka bol do programu zasadnutia OR zaradený bod:
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Lozorno č. 16/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
LJznesenie OR Č. 73/20:
OR
a) ruší uznesenie OR Č. 61/20
b) schval‘uje návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Lozorno č. 16/2019 o
poskytovaní dotáciíz rozpočtu obce v znenípredloženom na zasadnutí OR krátkou cestou
c) žiada starostu obce zverejnit‘ návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Lozorno č.
16/2019 o poskytovaní dotáciíz rozpočtu obce na úradnej tabuli a web stránke obce
d) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Lozorno
Č. 1 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce do programu najbližšieho zasadnutia

Oz
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

Zapísala:
Silvia Sadloňová

—~

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

