Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 17.06.2020

Lozorno, dňa 17.06.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 16,30 20,40 hod.
Prítomní:
Luboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechň~k, člen obecnej rady
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný:
Prizvaní:
p. Lýdia Šuchová, riaditeľka ZŠ
p. Jana Uhliarová, riaditel‘ka MŠ
p. Lenka Lutonská, účtovníčka
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol: Luboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

1. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2019
Uznesenie OR Č. 75/20:
OR
a) schval‘uje návrh ZÚ obce Lozorno za rok 2019 s výhradami
b) vyjadruje nespokojnosť s rozpočtovým procesom a spósobom vykonávania finančne] a
rozpočtovej agendy v ZŠ Lozorno a MŠ Lozorno, ktoré vykazujú vady, nesprávnosti a nie
sú súladné so zákonom a žiada starostu obce a vedenie oboch rozpočtových organizácií,
aby z uvedeného stavu vyvodili príslušné dásledky a identifikovali zodpovedných za tento
stav,
c) súhlasíso zaradením návrhu ZÚ do programu rokovania OZ a žiada starostu obce ojeho
predloženie
d) odporúča schválit‘ OZ nasledovné opa trenia:
1. Predpísať organizáciám v zriad‘ovateľskej pásobnosti obce povinnost‘ adresného
určenia osoby zodpovednej za kontrolu rozpočtu, jeho úprav a odsúhlasovania s
rozpočtom obce a pinenie tejto povinnosti zmluvne zabezpečiť (v pracovnej alebo inej
zmluve) a kontrolovat‘
2. Zaviesť a zabezpečiť pinenie povinnosti zo strany všetkých rozpočtových organizácií
v zriad‘ovatel‘ske] pásobnosti obce odsúhlasovania sa s rozpočtom obce pred
odovzdaním každej jednej mesačnej závierky (FIN 1-12)
3. Zabezpečíť zo strany vedení rozpočtových organizácií v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti
obce už pri zaúčtovaní všetkých účtovných dokladov raz mesačne kontrolu prijmu a
čerpania prostriedkov s rozpočtom, s ohl‘adom na všetky zdroje financovania,
mesačnú kontrolu
4. Zaviesť a zabezpečit, aby v prípade zistenia nesúladu prí]mu a/alebo čerpania
prostriedkov s rozpočtom bol tento stav bezodkladne notifikovaný obci ako
zriad‘ovatel‘ovi s návrhom na pri]atie príslušného rozpočtového opa trenia
5. Zo strany vedenia obecného úradu určíť a ]ednoznačne identifikovať osobu
zodpovednú za informovanie organizácií v zriad‘ovatel‘ske] působnosti obce o všetkých
priebežných rozpočtových zmenách a opa treniach prijímaných v priebehu
rozpočtového roka
6. Vytvoriť a do praxe zaviesť účinný systém vyvodzovania osobne] zodpovednosti za
porušovanie rozpočtových pravidiel a príslušných právnych predpisov vo vzťahu k
vedeniu organizácií v zriad‘ovatel‘ske] působnosti obce

7. Zo strany vedenia obce využit‘ působnosť zriad‘ovatel‘a a s vedením ZŠ a MŠ Lozorno
prerokovaf a zohl‘adniť identifikované porušenie rozpočtových pravidle! v roku 2019
vo vzťahu k vedeniu MŠ a ZŠ Lozorno pri ich odmeňovaní.
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
2. Zasadnutie OZ 24.06.2020 návrh programu
Uznesenie OR Č. 76/20:
OR
súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak ako ho navrhuje na deň 24.06.2020 zvolat‘
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 plnenia prijatých uznesení
4. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2019
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 2/2019, ktorým so 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 det! v zriad‘ovatel‘skej působnosti obce Lozorno za obdobie prerušenia
jeho prevádzky z důvodu pandémie ochorenia CO VID 19
6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Lozorno č. 16/2019 o poskytovaní
dotáciíz rozpočtu obce
7. Plán hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
8. Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinností, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv
uzatvorených obcou Lozorno
9. Správa o výsledku vykonanej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v ZŠ Lozorno
za rok 2019
10. 4. zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
11. Zámer prenajať majetok obce z důvodu hodného osobitného zretel‘a
12. Zámenná zmluva
13. Rezignácia člen a komisie výstavby, ínfraštruktúry a dopravy
.14. Interpelácie poslancov
15. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

2.3.
Kontrola správnosti a pinenia prijatých uznesení
Uznesenie OR Č. 77/20:
OR berle na vedomie inform ádu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
3. Rozpočtové opatrenie viazanie výdavkov
Uznesenie OR Č. 78/20:
OR
a) udel‘uje súhlas s 10. rozpočtovým opatrením viazaním výdavkov v PK 7. Vzdelávanie
v predloženom znení
b) žiada starostu obce o schválenie rozpočtového opatrenia a zabezpečeníe jeho
realizácie
Hkisov~r‘iu: za 3, protĺ 0, zdržal sa O
-

—

4. 9. rozpočtové opatrenie na rok 2020
Uznesenie OR Č. 79/20:
OR súhlasí s 9. rozpočtovým opatrením na rok 2020 s pripomienkami
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
5. 4.zmena rozpočtu Obce Lozorno na rok 2020
Uznesenie OR č. 80/20:
OR
a) schvaľuje návrh 4. zmeny rozpočtu obce na rok 2020 s pripomienkami
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh 4. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
zasadnutie OZ 24.06.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
Zapísala:
Silvia Sadloňová

‚

ř
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

