Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 21.10.2021

Lozorno, dňa 21.10.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 15,30–16,00 hod.
Prítomní:
Ladislav Krechňák, člen Obecnej rady
Ľubomír Jochim, člen Obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta Obecného úradu
Neprítomný: Miroslav Drahoš, člen Obecnej rady - ospravedlnený
Prizvaný:
Rokovanie Obecnej rady zvolal a viedol starosta obce.
1. Stanovisko k zámeru vybudovania areálu komunitného hospodárenia, bývania a
rekreácie s edukačnou funkciou Botanika – Lozorno (zámer zverejnený na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/botanika-lozorno)
navrhovateľa
MORITZ s.r.o., Lešková 212, 811 03 Bratislava
Uznesenie OR č. 116/21:
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o predloženej žiadosti poslancov o zvolanie
zasadnutie obecného zastupiteľstva
b) žiada starostu obce zvolať obecné zastupiteľstvo podľa žiadosti poslancov v čo najskoršom
možnom termíne a na jeho zasadnutie pozvať prednostu Okresného úradu Malacky a
zástupcov správy CHKO Malé Karpaty
c) nesúhlasí s realizáciou zámeru výstavby areálu Botanika - Lozorno na území obce Lozorno
v lokalite nachádzajúcej sa v CHKO a CHVÚ Malé Karpaty pre jeho rozpor s územným
plánom, zásadami udržateľného rozvoja obce a princípmi ochrany prírody, krajiny a
životného prostredia
d) žiada starostu obce spracovať a v zisťovacom konaní predložiť príslušné zamietavé
stanovisko Obce Lozorno ako dotknutej obce i ako povoľujúceho orgánu požadujúce tiež
riadne posúdenie všetkých vplyvov projektu na ŽP v zmysle osobitného predpisu a dôsledne
presadzovať záujmy obce v tomto i ďalších nadväzujúcich a so zámerom súvisiacich
konaniach
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

2. Informácia o zvolaní Obecného zastupiteľstva, schválenie návrhu programu
rokovania OZ
Uznesenie OR č. 117/21
OR súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce na
základe žiadosti poslancov klubu Spoločne pre naše Lozorno deň 27.10.2021 takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Stanovisko k zámeru vybudovania areálu komunitného hospodárenia, bývania a rekreácie
s edukačnou funkciou
Botanika – Lozorno (zámer zverejnený na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/botanika-lozorno) navrhovateľa MORITZ s.r.o.,
Lešková 212, 811 03 Bratislava
4. Interpelácie poslancov
5. Všeobecná rozprava
6. Ukončenie zasadnutia
7. Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0
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Rozprava

Zapísala:
Silvia Sadloňová

.......................................................
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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