Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 11.03.2020

Lozorno, dňa 11.03.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 18,00 -20,45 hod.
Prítomní:
Luboš Tvrdoň, starosta obce
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 : Luboš Tvrdoň, starosta obce
-

-

1. Zasadnutie OZ 18.03.2020 návrh programu
Uznesenie OR Č. 34/20:
OR
a) Súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak ako ho navrhuje na deň 18.03.2020
zvolať starosta obce takto za podmienky, že bod 10. bude zaradený do programu
rokovania OZ ak sa preukáže, že v RF ostane min. 100 000 EUR:
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a pln enia prijatých uznesení
4. Delegovanie zástupcu Obce Lozorno ako zriaďovatel‘a do rady ZŠ
5. Zmena v obsadení komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o oznamovaní verejných
kultúrnych podujatí konaných na území obce Lozorno
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o oznamovaní verejných
športových podujatí konaných na území obce Lozorno
8. Návrh všeobecne závdzného nariadenia obce Lozorno o určení školského obvodu
základnej školy v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti obce Lozorno
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno, ktorým sa mení a dopÍňa
Všeobecne závdzné nariadenie Č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na diefa materskej školy a žiaka v školskom zariadenípre rok 2020
10. Správa hlavnej kontrolórky obce Lozorno o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia
a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy pri prevodoch nehnutel‘ného
majetku v roku 2017 a 2018
11. Návrh na vytvorenie peňažnéhofondu Obce Lozorno pre účely financovania pozemkov
12. Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva Obce Lozorno o použití prostriedkov rezervného
fondu
13. 2.zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
14. Interpelácie poslancov
15. Ukončenie zasadnutia
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

2. Kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie OR Č. 35/20:
OH berle na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O

3. Správa hlavnej kontrolórky Obce Lozorno o výsledku vykonanej kontroly
hospodárenia a nakiadania s majetkom obce zameraná na postupy pri prevodoch
nehnuteľného majetku v roku 2017 a 2018
Uznesenie OR Č. 36/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu HK o výsledku vykonanej kontroly hospodárenía a
nakiadania s majetkom obce zameranú na postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku
v roku 2017 a 2018
b) odporúča starostovi obce predložiť správu o výsledku vykonane] kontroly hospodárenia a
nakiadania s majetkom obce zameranú na postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku
v roku 2017 a 2018 do programu rokovania zasadnutia OZ 18.03.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
4. 2. zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
Uznesenie OR č. 37/20:
OR
a)
schval‘uje návrh 2. zmeny rozpočtu obce na rok 2020
b)
odporúča starostovi obce predložit‘ návrh 2. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
zasadnutie OZ 18.03.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Delegovanie zástupcu Obce Lozorno ako zriaďovateľa do rady ZŠ
Uznesenie OR Č. 38/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce o dóvodoch pre delegovanie nového zástupcu
v rade školy ZŠ Lozorno
b) schvaľuje návrh kandidáta delegovaného za člena rady školy ZŠ Lozorno za obec ako
zriad‘ovatel‘a pani Ing. Annu Špačekovú
c) žiada starostu obce o zaradenie tohto návrhu do rokovania na zasadnutie OZ 18.03.2020
a zabezpečenie účasti kandidáta na zasadnutí OZ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu (odvodnenie Zvončínska a Borovicová ul.)
Uznesenie OR Č. 39/20:
OR
a) konštatuje havarijný stav miestnych kom unikáclí na Zvončínskej a Borovicove] ul.
b) za podmienky, ak sa preukáže, že v RF ostane min. 100 000 EUR
c) žiada starostu obce bezodkladne začat‘ s prípravnými prácami smerujúcimi k riešeniu
havarijného stavu miestnych komunikácií na Zvončínskej a Borovicovej ul.
d) súhlasí s krytím vyvolaných investícií z rezervného fondu obce a odporúča OZ schválit‘
použitie rezervnéhofondu obce pre tento účel vo výške 50 000 EUR
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
7. lnformácia k návrhu VZN a oznamovaní verejných kultúrnych podujatí konaných
na území obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 40/20:
OR

a) berle na vedomie informáciu starostu obce, že k návrhu VZN o oznamovaní verejných
kultúrnych podujatí konaných na území obce Lozorno neboli predložené žiadne
pripomienky
b) žiada starostu obce zaradiť návrh VZN o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí
konaných na území obce Lozorno do programu zasadnutia OZ 18.03.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
8. lnformácia k návrhu VZN o oznamovaní verejných športových podujatí konaných
na území obce Lozorno
Uznesenie OR č. 41/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce, že k návrhu VZN o oznamovaní verejných
športových podujatí konaných na území obce Lozorno neboli predložené žiadne
pripomienky
b) žiada starostu obce zaradif návrh VZN o oznamovaní verejných športových podujatí
konaných na území obce Lozorno do programu zasadnutia OZ 18.03.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
9. lnformácia k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020
Uznesenie OR č. 42/20:
OR
a) berle na vedomie inform ádu starostu obce, že k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne závózné nariadenie Č. 21/2019 o určení výškyfinančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 neboli
predložené žiadne pripomienky
b) žíada starostu obce zaradiť návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné
nariadenie Č. 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
diet‘a materskej školy a žíaka v školskom zariadenípre rok 2020 do programu zasadnutia
OZ 18.03.2020
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
Na žiadosť starostu obce bol do programu rokovania OR operatívne zaradený bod
10. Zásady a pravidlá systému finančného riadenia a finančnej kontroly obce Lozorno
Uznesenie OR Č. 43/20:
OR
a) schvaľuje navrhované znenie interného predpisu Zásady a pravidlá systému fínančného
riadenia afinanČnej kontroly obce Lozorno
b) žiada starostu obce, aby predpis vydal v navrhovanom znení bezodkladne
c) žiada prednostu o vykonanie opatrení, aby bol predpis bezpodmienečne uvedený do
praxe
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa O
-

l\Ja žiadosť čleiw UI~ p. ĽUIJOIrIÍLa JOLlIlIrw bol do progtalr‘u rokovai,Ia zardderlý bod

11. Zmena v obsadení komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
Uznesenie OR Č. 44/20:

OR
a) berle na vedomie informáciu o odstúpeníp. Ing. Milana Klča zfunkcie člena komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport
b) schvaľuje návrh kandidáta delegovaného za člena komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport pána Martina Ležáka, bytom 90055 Lozorno, Vendelínska 1213/19A
c) žiada starostu obce o zaradenie tohto návrhu do rokovania na zasadnutie OZ 18.03.2020
a zabezpečenie účasti kandidáta na zasadnutí OZ
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

