Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 04.02.2020

Lozorno, dňa 04.02.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,00 -20,00 hod.
Prítomní:
Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Lucia Hájniková, člen obecnej rady
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný:
Prizvaný: p. Vladimír Hubík (k bodu 1.)
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol : Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
-

-

1. Stanovisko k stavbe ATS na Karpatskej ul.
Prebehol výklad prizvaného hosťa k predmetnej stavbe a jej alternatívam. Členovia OR kládli
hosťovi otázky. Pri prerokovaní bob konštatované, že stavebný objekt „Vodovod Kasáme“
investora PD BA 03 s.r.o. bol svojvol‘ne bez súhlasu Obce Lozorno pripojený na obecný
vodovod napriek stanoviskám Obce Lozorno vo všetkých stupňoch konaní, že ktakémuto
prepojeniu může dójsť až po riadnej realizácii ATS na Karpatskej ulici.
Poslanec L. Krechňák opustil rokovanie OR.
Uznesenie k bodu nebolo v rámcijeho prerokovania prijaté a jeho schvaľovanie bob odložené
na záver rokovania.
—

2. Zasadnutie OZ 12.02.2020 návrh programu
Uznesenie OR č. 13/20:
OR
a) Súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak ako ho navrhuje na deň 12.02.2020
zvalať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a pln enia prijatých uznesení
4. Organizačný poriadok Obecnej polície
5. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Lozorno za rok 2019
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o ochrannom pásme obecného
cintorína
7. Spolufin ancovanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
8. Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno a použití prostriedkov rezervného
fondu
9. 1. zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
10. Volba členov redakčnej rady periodika Lozorno
11. Delegovanie zástupcu Obce Lozorno ako zriad‘ovatel‘a do Rady ZŠ
12. lnterpelácie poslancov
13. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa O
—

3. Kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie OR Č. 14/20:
VÍ? h~rí~ na v~domí~ infórmáciu o kontrole ~právno~tí a pinenia prijatych iirne~eni
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

4. 1. zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
Uznesenie OR č. 15/20:
OR
a)
schvaľuje návrh 1. zmenu rozpočtu obce na rok 2020
b)
odporúča starostovi obce predložiť návrh 1. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
najbližšie zasadnu tie OZ
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 0
Poslanec L. Krechňák sa vrátil na rokovanie OR.
5. Návrh VZN o školskom obvode ZŠ Lozorno
Uznesenie OR Č. 16/20:
OR
a) schvaľuje návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriad‘ovatel‘ske]
působnosti Obce Lozorno
b) odporúča starostovi obce návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy
v zriad‘ovatel‘skej působnosti Obce Lozorno zverejniťna úradnej tabuli a web stránke obce
c) odporúča starostovi obce zaradiť návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy
v zriad‘ovateľskej působnosti Obce Lozorno do programu najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
6. Volba členov redakčnej rady periodika Lozorno za OZ návrh kandidátov
Uznesenie OR Č. 17/20:
OR
a) odporúča starostovi obce predložiť OZ návrh kandidátov tak ako ich predloží predseda
komisie pre kultúru a spoluprácu s občianskymi združeniami
b) odporúča starostovi obce uzavrieť kandidátku najneskůr pred zvolaním zasadnutia OZ
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
—

7. Informácia o stave registrácie poplatníkov k poplatku za odpad a o ďalšom postupe
Uznesenie OR č. 18/20:
OR
a) bene na vedomie inform áciu starostu obce o stave registrácie poplatníkov k poplatku za
odpad
b) odporúča starostovi obce kom unikovať výzvu všetkým nezaregistrovaným poplatníkom
k poplatku za odpad a následne vykonaf analýzu nezaregistrovaných poplatníkov spolu
s postupom podl‘a Daňového poriadku
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
8. Spolufinancovanie JPÚ obcou Lozorno
Uznesenie OR Č. 19/20:
OR
a) súhlasí s vyčlenením z v rozpočte obce na tieto účely (geometrické zamerania a súvisiace
výdavky neinvestičné) vyhradených prostriedkov zdrojov na spolufin ancovanie projektu
JPÚ Jelšová zo strany Obce Lozorno vo výške 5% z poskytnu te] dotácie od MV SR, najviac
však vo výške 2000 EUR
b) odporúča starostovi obce zarodit‘ bod do programu najbližšieho zasadnutia OZ
I llasovanie~ : za 3, proti 0, zdrhil sa ()

9. Použitie prostriedkov rezervného fondu
Uznesenie OR Č. 20/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu o obsahu odborného posudku na zistenie stavebno-technického stavu
mosta na Staničnej ul. Z ]anuára 2020
b) konštatuje havari]ný stav lávky pre peších, ktorá je súčast‘ou predmetného premostenia
c) žiada starostu obce bezodkladne začať s prípravnými prácami smeru]úcimi k riešeniu havarljného
stavu lávky pre peších vrátane súvisiacej investície do cele] mostne] konštrukcie
d) súhlasí s krytím vyvolaných investícií z rezervného fondu obce a odporúča OZ schváliť použitie
rezervnéhofondu obce pre tento účel vo výške 100 000 EUR
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
10. Všeobecná rozprava

Po prerokovaní uvedených bodov programu pokračovali členovia OR v prerušenom
prerokovaní bodu 1.. K bodu prijala OR nasledovné uznesenie:
Uznesenie OR Č. 21/20:
OR
odporúča realizovat‘ vybudovanie pine zapustenej ATS ako bob dohodnuté na náklady
investora
Hlasovanie : za 2, proti 1, zdržal sa O
OR
a) požaduje, aby spolu s realizovanou ATS a právom k pozemku investor na Obec
previedol alebo pre Obec Lozorno zriadil právo k pozemku pre prípadnú realizáciu
akumulačnej nádrže pri ATS v budúcnosti (v zmysle stanoviska AQUA TIS a.s.)
b) súhlasís realizáciou ATS len spolu s akumulaČnou nádržou alebo bez ne] výhradne
však za podmienky platného zmluvného zaviazania investora na dobudovanie
akumulačnej nádrže (prerušovací vodojem) pri ATS alebo na krytie nákladov najel
dobudovanie v zmysle stanoviska spoioČnosti AQUA TIS, a.s. k umiestneniu ATS
vodovodná prípojka pre lokalitu Kasáme v prípade ak sa v budúcnosti tokáto potreba
ukáže ako reálnou
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
—

Zapísala:
Silvia Sadloňová
J.

~--

Mgr. ĽubošTvrdoň, starosta obce

