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zadarmo

Kozinec sa obliekol do svadobného
Keď ste začiatkom apríla zablúdili počas vašej vychádzky po
Lozorne na „Kozinec“, ušiel sa vám takýto pohľad. Rozkvitnuté sakury v rade ako vojaci, v spoločnosti hrdých narcisov a
tulipánov, robili „garde“ blízkemu potoku.
Sme radi, že Z- Orechovci sa dôkladne starajú o tento kúsok
zelene v našej obci, aby sme aj my mohli mať pekné miesto na

oddych a relax. Ďakujeme!
O fotky sa s nami podelil fotograf Tibor Végh. Viac obrázkov
nášho krásneho Lozorna si môžete pozrieť v jeho fotogalérii
na stránke www.tibiphoto.com.
bh

Máte už svoj „výrobok z Lozorna“?
V jednu peknú aprílovú sobotu sa Športové námestie v Lozorne začalo zapĺňať
stánkami, pribudlo pódium, začali prichádzať prví remeselníci so svojimi vý-

robkami, z pódia sa začala ozývať hudba. Príprava nášho v poradí druhého
remeselníckeho jarmoku - „Lozorské
všelico“ začala v skorých ranných ho-

dinách. Pomáhali dobrovoľníci, zapájali
sa aj naše deti, aby sme všetko stihli
pripraviť a aby hneď poobede mohol
pán starosta slávnostne zahájiť toto
podujatie a privítať domácich i hostí.
pokračovanie na str. 3

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

Starosta obce Ľ. Húbek zahajuje jarmok, v pozadí ľudová hudba Dudíci
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 24.2.2016
Prítomní: 6
Neprítomní: Mgr. D. Rušinová, Mgr. Ľ.
Tvrdoň, Ing. Mgr. J. Vlček
OZ v Lozorne schvaľuje opravy obecných ciest – výtlky vo výmere max.
160 m2 v predpokladanej sume do
5 000 EUR .
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie
verejného osvetlenia na ul. Potočná
v počte 9 ks lámp a na ul. Nová medzi
ul. Nová a ul. Kozinská v počte 3 ks
lámp VO. Návrh uznesenia hlasovaním
neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie
chodníka pre peších na Cintorínskej
ulici v dĺžke 185m a v predpokladaných nákladoch cca 17 000 EUR s DPH.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.

OZ v Lozorne schvaľuje zmenu rozpočtu pre základnú školu, na dotáciu miesta
„asistent učiteľa“ vo výške 5 000 Eur na
rok 2016.
OZ v Lozorne schvaľuje obstaranie nového Územného plánu obce Lozorno
(ÚPN) na roky 2017 – 2027 (10 rokov).
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie
priľahlého pozemku obcou Lozorno,
ktorý svojím umiestnením a využitím v
súlade s ÚPN obce Lozorno tvorí súčasť
prístupovej miestnej komunikácie do
obytnej zóny B5- Troganové lúčky, po
vzájomne dohodnutej kúpnej cene 1
EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje vykonávanie
inej zárobkovej činnosti pre hlavnú kontrolórku obce Lozorno.

V rôznom:
- Starosta oboznámil prítomných o
obsiahlej skládke v časti obce za železnicou, ktorú je potrebné odviezť na
skládku A.S.A.
Zároveň starosta predstavil OZ návrh
riešenia tejto čiernej skládky pri Ružovej
ul. a informoval OZ, že starosta jednal s
vlastníkom pozemku
– Lesy SR. Je to „záležitosť“ občanov
obce.
Starosta oboznámil prítomných s prácami na budovaní oplotenia na ŠK, v
súčasnosti je areál otvorený, treba dočasne umiestniť solárne osvetlenie,
ktoré sa v budúcnosti použije na inom
mieste v obci, ďalej starosta informoval
OZ, že na Vinohradníckej ul. bude „osadených“ 6ks VO so solárnymi svetlami.

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.3.2016
Prítomní: 9
OZ v Lozorne schvaľuje „Zásady kontrolnej činnosti obce Lozorno“.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť Ing.
Mariána Guliša a Ing. Zuzany Gulišovej,
Lietavská 9, Bratislava o odkúpenie časti
obecného pozemku p.č. 9220 vo výmere
111m2. Návrh uznesenia hlasovaním
neprešiel.
OZ v Lozorne berie na vedomie správu
o výsledku vykonanej kontroly „Aktuálnosti prijatých interných smerníc obce
Lozorno“.
OZ v Lozorne poveruje na výkon občianskych obradov v zmysle úst. zákona
O rodine, č. 36/2006 Z.z, §4, odst. 1. poslanca Mgr. Ľuboša Tvrdoňa.
OZ v Lozorne schvaľuje vyplatenie

oprávnených prác naviac pri budovaní
„Rozšírenie kapacity MŠ o 10 detí“ vo
výške 4 382 EUR vrátane DPH .
OZ v Lozorne schvaľuje vypovedanie nájomnej zmluvy zo dňa 1.4.2013, podľa
čl. VIII, uzavretej medzi Obcou Lozorno
a Športovým klubom Lozorno, o.z. Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.

zmluvu na dobudovanie ČOV z vlastných zdrojov obce, čo je v rozpore s jeho
kompetenciami, na čo bol aj poslancami
upozornený.
K uvedenému bodu „Prerokovanie rozšírenia ČOV“ diskutovali poslanci – Ing.
Mgr. J. Vlček, Mgr. Ľ. Tvrdoň, Ing. J.
Bojkovská, Mgr. D. Rušinová.

OZ v Lozorne odročuje bod rokovania
č. 9 – „Schválenie zvýšenia nákladov
na oplotenie areálu ŠK z pôvodných
schválených 15 000 EUR na 34 392 EUR
vrátane DPH (najnižšia CP) na základe
výberového konania“ na budúce zasadnutie OZ.

Starosta – vysvetlil dôvody svojho konania, ktoré bolo a je v zmysle zákona.
Ďalej upozornil poslancov, že meniť už
stanovené, vysúťažené podmienky počas procesu rekonštrukcie ČOV je v rozpore so zmluvou zo dňa 24.4.2014 a zák.
č.25/2006 Z.z.

R. Došek – schvaľovanie dobudovania
ČOV bolo vždy OZ odročené, nakoľko
sa čakalo na dotáciu z ENVIROFONDU, vyjadril nesúhlas v mene poslancov,
nakoľko starosta svojvoľne podpísal

Starosta podal informáciu :
- o pripravovaných projektoch, kanalizácia na Jelšovej ul., rekonštrukcia kúrenia na ZŠ, maľovanie ZŠ, rekonštrukcia
a dovybavovanie telocvične ZŠ .

Zmena termínu odpisov vodomerov
Na základe podnetov od občanov bol
prehodnotený termín odpisov vodomerov a následné vyúčtovanie vodného a stočného z decembra na jún (ako
to bolo v minulosti).
Okrem podnetov od občanov je často
problémom neprístupnosť šácht. Nakoľko ich majú občania zazimované,

|2|

pri zlej manipulácii alebo pošmyknutí
vznikajú v zime zbytočné poruchy. Nepriazeň počasia nás brzdí v nepretržitom odpise a pri zistení, že je potrebné
vodomer vymeniť v zimnom období,
výmena nie je možná.
Preto teraz bude len jedna zálohová faktúra - termín vyhotovenia 31.3.2016 a k

30.6.2016 bude vyúčtovanie. Následne
budú zálohy k 30.9. – 1. kvartál,
k 31.12. – 2. kvartál,
k 31.3. – 3. kvartál a
k 30.6. – vyúčtovanie.
Lucia Hájniková, konateľ spoločnosti

ročník XIV : číslo 2 : marec/apríl 2016
dokončenie zo str. 1

Hudobný doprovod nám zo začiatku
robila ľudová hudba Dudíci, neskôr sa k
nim pridali aj naše žienky v lozornianskych krojoch a tiež krojovaní chlapi z
„Enem tak“. Ďakujeme im za reprezentáciu našej obce a hlavne za možnosť
vidieť náš lozorniansky kroj „naživo“,
čo už je pre mladú generáciu vzácnosť.

Spravodaj obce Lozorno
šťastní a spokojní,
že sa toto podujatie
vydarilo. Svedčia o
tom aj nasledujúce
postrehy, ktoré sme
dostali:
„Chcem sa vám ešte
raz poďakovať, že
som sa mohla zúčast-

niť vašej akcie. Bolo
super! Budem veľmi
rada, keď ma zavoláte aj nabudúce.“
„Z môjho pohľadu
veľmi vydarená akcia, vrátane výborného počasia. Veľmi
Spolu nám zaspievali aj naše žienky v lozornianskom kroji a chlapi z ma teší záujem detí o
Enem tak
vyšívanie. Deti sú šikovné a ich sústredeV stánkoch zatiaľ šikovní remeselníci nosť na samotnú prácu bola prekvapujúpredvádzali a predávali svoje výrobky. ca. Ďakujeme za výbornú organizáciu a
Mohli sme vidieť patchworkové kytice, prívetivé prostredie.“
šperkovnice, háčkované či šité hračky, keramiku, drôtené ozdoby,
prírodnú kozmetiku,
čelenky a ozdoby do
vlasov, šperky, zdravé a chutné koláčiky
a veľa iných nádherných, ručne robených
vecí. Deti si tiež prišli
na svoje pri workshope, kde si vytvárali obrázky z piesku. Záver
prišli obohatiť svojim
vystúpením naše malé
mažoretky, ktoré sa
vracali z Majstrovstiev
Slovenska a predviedli nám svoju for- „Som hrdou vlastníčkou už niekoľkých
máciu Lego.
krásnych vecí, ktoré nesú nálepku „Výrobok z Lozorna.“ Je skvelé takto zviditeľPočasie nám tentokrát prialo a večer ňovať šikovnosť našich ľudí, o ktorých sme
sme sa rozchádzali síce unavení, ale ani netušili, že niečo také robia.“
Na záver mi ostáva poďakovať sa
všetkým aktivistom z PRO – Lozorno a dobrovoľníkom, ktorí pomohli
pri príprave i priebehu samotnej
akcie. Bez vašej pomoci by to nešlo!
Ďalej všetkým účinkujúcim, miestnym i cezpoľným remeselníkom, Rudovi Masárovi a Mirovi Havlovi za
občerstvenie pre účinkujúcich. Obci
Lozorno za finančné krytie podujatia

a v neposlednom rade vám všetkým,
ktorí ste prišli a svojou účasťou podporili snahu nás všetkých.
Dovidenia v septembri!
Text a foto: B. Hurajová

Spoločenské okienko

Zomreli
Zeman Tibor
Vlček Štefan
Šťastný Ivan
Mancová Paulína
Brinzík Simeon
Vostálová Antónia

65 rokov
69 rokov
63 rokov
93 rokov
84 rokov
78 rokov

Narodili sa
Dedinská Magdaléna
Stojková Sofia
Rybár Andrej
Čierna Alexandra
Salay Kristian
Poláková Adela
Václav Tobias
Remža Martin
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1 064 Lozorňanov hlasovalo
Organizácia

1064 Lozorňanov sa zapojilo do hlasovania o prerozdelení časti dotácií
obce. Rozhodli tak, ako bude použitých
12 768 € z rozpočtu obce.

dôležité vedieť, na
čom vám záleží.

Hlasov
spolu

Hlasovacie lístky

Elektronicky

Mažoretky SOFFI Lozorno

178

99

79

ŠK LOZORNO, futbalisti

165

89

76

Jednota dôchodcov Slovenska, Lozorno

140

131

9

Sl. zväz telesne postihnutých, ZO Lozorno

122

110

12

Karate klub ZOKU

107

57

50

Klub turistov Lozorno

97

64

33

Lozorňáček - Centrum detí
a rodiny

71

26

45

Spevácka skupina Enem tak

61

42

19

V januári obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že dá svojim občanom možnosť rozhodnúť, ktorej organizácii
alebo združeniu venujú svoj hlas.
Poviete si, prečo by mali ľudia rozhodovať o financiách obce?

1.apríla 2016 sme Lozorniansk ochotnícke
37
7
30
v zložení Jarka Bojdivadlo VaDiDlO
kovská, Braňo Šedi37
25
12
vý, Silvia Vlčková a ŠK Lozorno, stolnotenisový
Martina Tvrdoňová oddiel
spočítali hlasy. Milo ŠK Lozorno, oddiel RTV cvi30
19
11
nás prekvapila vy- čenie žien
soká účasť občanov Makovička, občianske zdru12
1
11
- až 42,54 %. Nie je ženie
to len číslo. Vyjad7
2
5
ruje mieru vášho Športový klub Lozorno
SPOLU
1064
672
392
záujmu o dianie v
obci. Aktívni obyvatelia a organizácie sú nesmiernym 672 ľudí. 108 hlasov bolo duplicitných
prínosom pre obec: rozvíjajú ju – zveľa- alebo nesprávne vyplnených.
ďujú – spájajú ľudí. ĎAKUJEM VÁM:
svojim hlasom ste ocenili ich úsilie a Teším sa a tiež vás pozývam na aktivity,
vyjadrili im podporu.
za ktoré ste hlasovali.

Pretože sú to aj vaše financie. Pretože
teraz viete veľmi presne kto ich dostane. Pretože pre nás zástupcov obce je

Výsledky hlasovania? Z 2 501 voličov
hlasovalo 1 064 ľudí. Z toho elektronicky hlasovalo 392 a hlasovacími lístkami

Za každým z hlasov vidím konkrétneho
človeka, ktorý svojím hlasom vyjadril
svoj názor ako by malo byť použitých
12 € z podielových daní. Vyjadril tým
tiež svoju podporu skupine ľudí, o ktorých si myslí, že sú prínosom pre našu
obec. ĎAKUJEM vám všetkým, ktorí
ste hlasovali. ĎAKUJEM aj organizáciám, ktoré neúnavne získavali hlasy.

Text a foto: Mgr. Ľuboš Tvrdoň
e-mail: lubos.tvrdon@lozorno.sk,
tel.: 0908 521 135

Prečo máme rozkopané ulice?
Predmetom stavby sú objekty:
SO 01 Plynovody
SO 02 Pripojovacie plynovody
SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ)
SO 04 Prepoje a odpoje

Iste neuniklo vašej pozornosti, že sa v
uliciach našej obce vykonávajú výkopové práce.
SPP – distribúcia, a.s. Bratislava začala už 2.etapu prác na stavbe “Rekonštrukcia plynovodu UO02677 Lozorno – PE - Liten”.
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V 2.etape sa jedná o ulice Železničná, Vendelínska, Športové nám., Nová ul., Pri Majeri,
Potočná, Staničná, Kozinská, Riadok,
Záhradkárska a Orechová.
Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúcich STL plynovodov a pripojovacích
plynovodov, ktorú je potrebné realizovať z dôvodu, že sú vybudované z materiálu Liten. Tento materiál je vzhľadom
na svoje nevhodné mechanické vlast-

nosti nevyhovujúci, a preto je potrebná
jeho výmena. V rámci rekonštrukcie
bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE100RC. Novovybudované plynovody budú prepojené s
jestvujúcimi plynovodmi. Pôvodné plynovody a pripojovacie plynovody, určené na rekonštrukciu budú odpojené. Na
novo vybudovaných pripojovacích plynovodoch budú osadené domové regulačné zostavy, ktoré budú umiestnené
na hranici pozemku do oplotenia.
Práce na rekonštrukcii 2.etapy sa
budú vykonávať v zmysle harmonogramu prác do septembra 2016.
Vlasta Hubková, OÚ LOzorno
Foto: vh
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Materská škola sa rozrástla o 10 miest

Pohľad na vybúranú stenu, kde boli staré a malé okná

Opäť sa podarilo rozšírenie obecnej materskej školy o 10 miest. Síce to nie je veľa,
ale máme rezervu umiestnenia detí predškolského veku. Súčasný pavilón takto
„vydal“ svoje technické maximum. Bolo by
možné ísť so stavbou - rozširovaním MŠ
na poschodie, ale kapacita dvora by bola
pre deti nedostatočná. Preto, ak bude obec
uvažovať v budúcnosti s opätovným rozširovaním kapacít pre deti predškolského
veku, bude sa musieť uvažovať so stavbou
novej budovy na novom pozemku. Teraz
je ale čas a potreba presunúť stavebné aktivity na základnú školu, kde bude treba
tieto prázdniny zabojovať s jej rozšírením,
ale to je už o inom.
Chcem touto cestou poďakovať MŠVVaŠ
za poskytnutú dotáciu, chcem poďakovať
stavebníkovi za odvedenú prácu a všetkým
za trpezlivosť a podporu.
S úctou starosta

Nové okná prinášajú do triedy viac svetla

Lozorno - na umiestnenie detí v tomto
zariadení a všeobecné zákonné požiadavky na predškolskú prípravu detí.

Jestvujúca materská škôlka je pôvodne
postavená ako objekt zložený z troch
pavilónov, ktoré sú vzájomne komunikačne prepojené. Škôlka bola navrhnutá pre dve triedy po 20 detí od 3-6 rokov a jednu triedu pre deti do 3 rokov. V
zadnej časti dvora je od roku 2014 realizovaná ďalšia nová prístavba pavilónu
pre 20 detí.

úpravou rozvodov vody, kanalizácie,
elektrického osvetlenia a vykurovania.
Dané práce dodáva miestna stavebná
firma vybraná na základe verejnej súťaže.
Záverom upozorňujem, že z dôvodu
navýšenia množstva detí v jestvujúcej
škôlke je potrebné reagovať aj s následným rozšírením terajšej jedálne,
(strava je dovážaná zo Základnej školy
Lozorno) ktorá je už aj v terajších podmienkach využívaná na výdaj stravy
„po etapách“, čo vyvoláva nežiadúci časový sklz.

Vzhľadom na zvýšené požiadavky umiestnenia detí
v Lozorne bolo nutné ešte
ďalšie navýšenie
kapacity objektu
a je schválená a
realizovaná rekonštrukcia jestvujúcich objektov skladov a pomocných
priestorov na triedu pre 10 detí.
Projekt stavebných úprav objektu je vypracovaný na základe zámeru investora
– Obecný úrad Lozorno - rozšíriť kapacitu obsadenosti deťmi v miestnej materskej škôlke, a to tak, aby boli splnené požiadavky rodičov – občanov obce

Pri
stavebných
prácach sú do obvodovej
steny osadené nové plastové
okná, realizované nové zateplené podlahy, vykonané
nutné búrania stien a priečok, vytvorenie novej šatne a hygienickej miestnosti pre deti s potrebnou

Ing. Marian Beleš
Foto: M. Beleš, S. Polášová
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Umelecká škola v Lozorne je plná malých i veľkých talentov
účinkujúcimi stretli. Aj tentokrát bol program
perfektne naštudovaný - bol to výber hudby zo
svetoznámych filmov (H. Potter, Sedem statočných...) a diela hudobných velikánov (Hoffmann,
Chačaturjan a i.)
Na koncerte v úlohe výborných interpretov sa
predstavili učitelia hudby a tanca SZUŠ a ich žiaci,
usilovní elévi.

Len tak mimochodom... Máte radi hudbu? Neviem, koľko
ľudí zo 100 opýtaných by na túto otázku odpovedalo slovkom áno (alebo nie), prípadne by iba ľahko mávli rukou.
Ja osobne mám hudbu rada, chodila som aj do Hudobnej školy v Bratislave, na tie časy mám pekné spomienky, aj na pani
učiteľku klavíra A. Kosnáčovú - Burgerovú.

Odmenou za umelecký prednes všetkým účinkujúcim bol dlhý potlesk divákov v plnej sále, pridaný dodatok na záver a spokojnosť rodičov žiakov a všetkých
prítomných.
Vďaka za krásny umelecký zážitok!
Eva Repová z Bratislavy so sestrou
Foto: P. Vrbinčík

V súčasnom modernom svete mnohí rodičia popri
športe na prvom mieste vedú svoje deti aj k hudbe.
Možnosť naučiť sa hrať na nejakom nástroji - na
gitare, klavíri či husliach - už dávno nie je iba výsadou detí žijúcich vo „veľkom meste“. Svedčí o tom
aj moja osobná skúsenosť.
V apríli som bola pozvaná do Lozorna na koncert
učiteľov hudby a žiakov SZUŠ. Pozvanie som s radosťou prijala, aj so svojou sestrou a neľutovali
sme.
Už v roku 2015 sme sa prvýkrát s niektorými

O vzhľade nového vstupu do
obce sa bude hlasovať na webe
Začiatkom apríla bolo v sále CK Lozorno stretnutie ohľadom krajšieho vstupu do obce. Aktivisti z PRO – Lozorno,
konkr. architekti A. Režucha a M. Drahoš premietali na
plátno dve verzie vstupu, (prezentované aj v predchádzajúcom čísle Spravodaja), o ktorých sme mohli diskutovať a
vybrať si krajšiu a lepšiu alternatívu. Bol prítomný aj pán
starosta a napriek tomu, že boli pozvaní všetci poslanci,
prišiel len jeden – Ľuboš Tvrdoň. Taktiež z oslovených a
pozvaných firiem tam bola zastúpená len jedna. A vás
občanov sa tiež zišlo pomenej. Bolo to tým, že bol piatok
večer a vonku pršalo? Alebo vám nezáleží na tom, akým
vstupom do obce sa budeme reprezentovať?
Vážim si čas a snahu všetkých ľudí, ktorí v ten večer prišli a vyjadrili svoj názor. Záver je taký, že páni architekti
pripravia ešte tretiu verziu a o výslednej podobe budete
môcť hlasovať už čoskoro na web stránke obce. Verím, že
to spolu zvládneme a v dohľadnej dobe sa budeme môcť
všetci tešiť z toho, že keď prichádzame domov – do Lozorna, máme to tu „také pjekné“.
B. Hurajová
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Nezabúdame na nich
Starosta bol 4.apríla 2016 pri príležitosti výročia oslobodenia Lozorna Sovietskou armádou položiť na Rusnákoch
kvety a pripomenúť si našich padlých hrdinov.
Foto: L. Hájniková
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Naše deti reprezentovali Lozorno
dvaja dorastenci a dvaja muži. Žiaľ,
mužom to tento rok nevyšlo ako v
predchádzajúcich rokoch, kedy boli
na prvom alebo druhom mieste. Ale
aj o tom je šport. Pevne verím, že si
naši muži o rok reputáciu napravia a
vezmú si príklad zo svojich mladších
kolegov - hasičov. S deťmi trénujeme na okresnú súťaž CTIF, ktorá
sa bude konať dňa 28.mája 2016 v
Plaveckom Podhradí. Držte nám
palce, aby sme sa prebojovali aspoň
do krajského kola. Všetci v zbore
veríme, že chuť zostať a pracovať
v hasičskom zbore Lozorno našim
deťom zostane, že sa k nim pridajú
ďalší a rozšíria naše rady. Veríme, že
i v budúcnosti bude mať kto chrániť
naše majetky, ale hlavne zdravie a
životy.
Po dlhých rokoch neúspešného verbovania detí do radov hasičov sa nám
podarilo tento rok osloviť v spolupráci
so Základnou školou v Lozorne 11 detí.
Stretávame sa pravidelne na hasičskej
zbrojnici, kde sme sa poctivo pripravovali na debut v hasičskom športe, a to
na 6. ročník halovej súťaže v Záhorskej
Vsi.

z 11 družstiev. Toho dňa sa súťaže zúčastnilo aj družstvo mužov v zložení

Lukáš Morávek,
referent mládeže DOHZ Lozorno
Foto: Ing. Katarína Mackovičová

Dňa 2.apríla 2016 sa tréning a úsilie našich malých hasičov premietli do reality.
Nastúpili sme v plnom počte a z jedenástich detí sme poskladali tri družstvá
po štyroch súťažiacich. V silnej konkurencii neskončili úplne najhoršie. Na
ich obranu musím povedať, že vzhľadom na to, že takéto niečo zažili prvýkrát a mali veľkú trému, boli perfektní.
Umiestnili sme sa na 6., 9. a 10. mieste

Myslite na bezpečnosť pri jarnom upratovaní
Vážení spoluobčania, po skončení
zimného obdobia nás v domácnostiach čaká upratovanie v našich príbytkoch, šopách, garážach a podobne.
Pri týchto činnostiach vždy niečo pálime, spaľujeme. Táto činnosť vytvára zvýšené nebezpečenstvo požiaru.
Aj podľa štatistiky najviac požiarov
vzniká v jarných mesiacoch. Z týchto
dôvodov sa vám prihovára dobrovoľný obecný hasičský zbor s cieľom upozorniť vás a poskytnúť rady, ako riziko
požiaru obmedziť. Práve v tomto období sa skončili preventívne prehliadky budov a domov, ktoré z poverenia

obecného úradu vykonali členovia dobrovoľného obecného hasičského zboru.
Je na vás, aby ste zistené nedostatky
vo vlastnom zaujme odstránili a riadili
sa odporúčaním kontrolných skupín.
Dôrazne vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia
najmä občanov z radu dôchodcov. Z
vypaľovania trávy a suchých porastov
už vzniklo mnoho lesných požiarov,
pri týchto požiaroch dochádza k vysokým hospodárskym škodám, ako aj
ekologickým stratám. A preto venujme
pozornosť aj našim deťom, pretože hra

so zápalkami alebo otvoreným ohňom si v minulosti už vypýtala krutú daň. Apelujeme aj touto cestou na
fajčiarov, aby pamätali, že odhodená a
neuhasená cigareta ale i zápalka boli
príčinou nejedného veľkého požiaru.
Vážení spoluobčania, dobrovoľný
hasičský zbor verí, že sa nad týmto
oznamom zamyslíte a budete konať
tak, aby ste svojou činnosťou nezadali
príčinu na vznik požiaru.
Jaroslav Urban st.
preventivár obce
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Na koncerte Hop Trop sme si zaspomínali, teraz sa
už tešíme na hudobný festival Splnovrat v Lozorne
piesňou a humorom. Počuli sme staršie
i nové hity a
celý program
bol
oživený
videoklipmi z
ich 37 ročného
účinkovania .
Držíme palce a
ďakujeme, že
sme si mohli s

Abelande. Pozývame vás preto 21. mája
pred splnom už na tretí ročník festivalu
hudby, na dobrý guláš a pivo v prírode a
hlavne na 9 kapiel, ktoré začnú hrať od
tretej popoludní do večerných hodín.
Bližšie info nájdete na www.abeland.sk
alebo priamo na www.splnovrat.sk.
Igor Ábel
Foto: B. Hurajová

Hop Trop v stálom a pôvodnom zložení: zľava Jaromír „Šroub“ Vondra,
Jaroslav „Samson“ Lenk a Ladislav „Huberťák“ Kučera

Už vyše 35 rokov sa pri všetkých táborových ohňoch hrajú pesničky známej českej kapely Hop Trop. Bolo pre
nás milým prekvapením, že práve toto
zoskupenie troch hudobníkov, ktoré je
stálicou na pôde trampskej, folkovej a
country hudby sme mohli zažiť u nás v
Lozorne. Koncert sa konal v Centre kultúry a naplnená sála bola dôkazom, že
„hoptropáci“ vedia ľudí chytiť za srdce

manželkou zaspomínať
na časy, keď sme navštevovali festivaly s týmto
žánrom. Posledný Stupavský širák a Country
mlyn skončili pred pár
rokmi a trocha ich nahrádza festival Splnovrat organizovaný brat- Plná sála v Centre kultúry si vychutnávala atmosféru
mi Orechovskými u nás v výnimočného koncertu

Pročko oslavoval narodeniny v Lozorne
Tento rok oslávil
herec Jožo Pročko
svoje
narodeniny
trochu netradične –
v Lozorne, v spoločnosti ďalších dvoch
skvelých hercov –
Zuzany Tlučkovej a
Maja Labudu ml. V
nedeľu 13. marca totiž u nás odohrali ko-
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médiu „Hľadá sa nový manžel“. Opäť
plná sála v Centre kultúry a ovácie na
konci boli pre neho tým najkrajším darčekom. Pre nás boli zase darčekom ich
úžasné herecké výkony a komediálny
talent. Jedna z diváčok na konci poznamenala: „Myslela som si, že už sa ani
neviem tak smiať. Ale zistila som, že viem.
Až ma sánka bolí.“
Text a foto: B. Hurajová

ročník XIV : číslo 2 : marec/apríl 2016

Spravodaj obce Lozorno

Karatisti z Lozorna zorganizovali súťaž pre celý Bratislavský kraj
kategórie kumite - Dominik Kotek, ktorý si vo svojej kategórii 6-7 roční chlapci do 24 kg vybojoval 2.miesto.
Tréneri KK ZOKU sa chcú týmto spôsobom poďakovať všetkým rodičom,
ktorí sa podieľali na organizovaní súťaže. Bez vás by to nešlo!
Poďakovanie tiež patrí aj mažoretkám
SOFFI, ktoré súťaž spestrili krásnym
vystúpením.
Deň 20.marec 2016 bol pre karatistov
z KK ZOKU veľmi výnimočný - dostali
možnosť zorganizovať turnaj pre celý
Bratislavský kraj! A to aj napriek tomu,
že začali v telocvični ZŠ Lozorno trénovať iba v septembri 2015.

Šimon Drahoš – 1.miesto
Klárka Horváthová – 1.miesto
Artur Kopáč – 1.miesto
Samko Daniel – 2.miesto
Jakub Daniel – 2.miesto
Alex Hajzoch – 2.miesto
Dominik Kotek – 2.miesto
Oliver Šurina – 2.miesto
Kristián Viskup – 2.miesto
Alex Vajay – 3.miesto

A v neposlednom rade patrí vďaka aj
deťom KK ZOKU, ktoré robia svojou
bojovnosťou a snahou dobré meno klubu aj svojej obci.

Karatisti z KK ZOKU si z tejto súťaže
odniesli aj cenné kovy.

Tréneri chcú pochváliť pretekárov –
Kubka a Samka Danielových, Artura
Kopáča, Dominika Koteka, Dominika
Rybára, Kristiána a Matúša Viskupových za ich odvahu zúčastniť sa najväčšieho otvoreného turnaja v karate pre
deti – 3.kola Slovenského pohára karate, ktorý sa konal 9.4.2016
na Myjave. Tejto súťaže sa zúčastnilo viac ako 357 detí z celého Slovenska a prebehlo viac
ako 600 štartov v jednotlivých
disciplínach . Napriek tomu,
že sa žiadnemu bojovníkovi z
KK ZOKU nepodarilo vystúpiť
na stupienok víťazov, patrí im
veľké uznanie za ich bojovnosť a nasadenie, ale i odvahu
postaviť sa po tak krátkom
čase trénovania na tatami a
zmerať si svoje sily s najlepšími zo Slovenska. Ďakujeme!

Kategória „karate-agility“ (ide o prekážkovú dráhu s prvkami karate):

Tréneri
Foto: Jarka Koteková

Išlo o 3.kolo Bratislavského pohára a
zároveň o Majstrovstvá Bratislavy seniorov, pričom súťaž bola zároveň postupovou na Majstrovstvá SR, ktoré sa
budú konať v máji v Poprade.

Ako jediný (a po prvýkrát) nastúpil do

Karatisti chceli súťaž organizovať v Lozorne, ale keďže potrebovali rozložiť 3
zápasiská o rozmeroch 7x7m, nenašli v
Lozorne priestory, v ktorých by mohli
takúto akciu zorganizovať. Preto sa nakoniec súťaž konala v Kultúrnom dome
v Jablonovom.
Súťaže sa celkovo zúčastnilo 186 pretekárov z 9 klubov, ktorí pricestovali dokonca aj zo Šamorína, Piešťan a Trnavy.

Boli sme pri krste nového CD Záhorienky
Sobota 2. apríla 2016 bola pre mňa
niečím výnimočná. Bola som oslovená
členmi dychovej hudby Záhorienka
moderovať v Jakubove program „Záhorienka o Záhorí“, ktorý bol spojený s krstom nového CD. Hlavným
aktérom CD je pán Marián Polakovič,
ktorý je autorom všetkých pesničiek,
je ich textárom a taktiež ,,nápevy“ boli
jeho práca. Autormi hudby sú kapelník Záhorienky Jaroslav Fišer a Jožka

Rapáč z Moravy. Samozrejme nemohol
chýbať ani krstný otec, básnik a spisovateľ Jožka Moravčík. Práve on rýdzou
záhoráčtinou uviedol CD do života.
Okrem Záhorienky a detského folklórneho súboru ,,Lábjanek“ správny
šmrnc podujatiu dodalo aj vystúpenie
lozornianskej mužskej skupiny „Enem
tak“, ktorú boli povzbudiť aj obyvatelia
Lozorna. Naši speváci boli odmenení
veľkým potleskom. Táto akcia dala no-

vým záhoráckym pesničkám krídla,
aby sa mohli rozletieť medzi ľudí. Záver programu ukončila dojímavá a ťahavá pieseň z nového CD ,,Morava nás
nedzelí...“, ktorá zvýraznila myšlienku,
že hudba a pieseň hranice nepoznajú.
Sme radi, že tá sobota bola naozaj výnimočná.
Adriana Jánošová
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Čo nového u škôlkarov
Ani sme sa nenazdali a už sa lúčime so
zimou a voláme jar tradíciou “Vynášanie Moreny”, ktorá sa koná dva týždne pred Veľkou nocou. Naši škôlkari to
spolu s pani učiteľkami samozrejme nemohli vynechať. Vyrobili si vlastnú Morenu a s veselým sprievodom ľudových
piesní sa presunuli k potoku, kde ju zapálili, rozlúčili sa so zimou jej hodením
do potoka a už len čakali na jar.

O tom, že deti majú
radi rozrávky a básne
sme sa mohli presvedčiť aj pri aktivite, „Mám básničku
na jazýčku“. Deti sa
prezentovali básňami, ktoré sa naučili
nielen v škôlke, ale aj
doma.
Na návšteve Základnej školy v Lozorne

Vynášanie Moreny bolo pre nás zábavou

Vynášanie Moreny sa podarilo a s jarou
k nám prišla Veľká noc. Ako každý rok
aj tento sme sa poriadne „vybláznili“
pri farbení vajíčok, tvorení kraslíc a
jarnej dekorácie do tried a šatní. Deti
sa veľmi tešia, že po zime sa zase môžu
šantiť na školskom dvore a opäť sa hrať
v pieskovisku.
Marec je známy ako mesiac knihy a tak
sme si u nás v škôlke pripomenuli, aké
sú múdre a dôležité. Čítali sme si, prezerali a požičiavali knižky medzi kamarátmi. Niektoré detičky nám priniesli
ukázať svoje obľúbené knihy z domu a
niektoré mali možnosť si vyrobiť vlastné.

Tak ako každý rok
ani teraz naši pred- „Mám básničku na jazýčku“
školáci nemohli vynechať návštevu miestnej knižnice. Pán nám, ale i vám rodičom nazrieť do
Kvanka nám ochotne vysvetľoval a deti tried a vidieť výučbu žiakov. Ako správsa dozvedeli veľa zaujímavých poznat- ni predškoláci a budúci žiaci sme neskov o knihách aj fungovaní knižnice. meli chýbať a spoločne s pani učiteľkaĎakujeme za príjemne strávené chvíle.
mi sme navštívili žiakov prvej triedy.
Dokonca sme si naživo vyskúšali celú
Už je to skoro tradícia, že každý me- hodinu čítania a aké to je byť žiačikom.
siac nám spestrí život v škôlke diva- Zvedavosť nás nepustila a tak sme
dielko. Tentokrát
to bolo marionetové divadielko pod
Hríbikom s predstavením Jurko a
prasiatka. Deťom
prinieslo
nielen

Predstavenie Jurko a prasiatka bolo vtipné i poučné

pekný kultúrny zážitok, ale aj dobrú
náladu a ponaučenie.

Návšteva v obecnej knižnici
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V Základnej škole
sa konal deň otvorených dverí, čo
umožnilo nielen

nazreli aj do iných tried a telocvične.
Spokojní a unavení po návšteve sme sa
mohli vrátiť naspäť do škôlky a tešiť sa
na zápis. Základnej škole ďakujeme a
tešíme sa na september.
Veronika Marková, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová
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Zo života základnej školy
FAKTY

Aprílová turistika
V sobotu 23.4.2016 sme sa s deťmi z
turistického krúžku vybrali na hrad
Pajštún. Pricestovali sme autobusom
do Stupavy a odtiaľ sme stúpali hore
na hrad. Niektorí ten kopec vybehli,
ale boli aj takí, čo hradným pánom
zazlievali výber takého miesta na
kopci. Na hrade sme sa posilnili desiatou, pokochali sa krásnymi výhľadmi
a obdivovali horolezcov lezúcich na
hradnú skalu. Cestou dolu sme sa prešli Stupavským parkom a stihli si dať
sladkú odmenu - zmrzlinu, ktorou sme
tento pekný výlet zakončili. Už teraz sa
tešíme na ďalšie naše turistické stretnutie. Bude to 21.5.2016. Pripojíme
sa k veľkej turistickej akcii „Lozornský
okruh.“

Noc s Osmijankom
Po niekoľkomesačnej práci s čítaním
rôznych kníh a plnením zaujímavých
úloh sa prváci a štvrtáci našej školy
zúčastnili na zavŕšení projektu „Čítame s Osmijankom“. Úlohy boli tvorivé,
zamerané na čítanie, kreslenie, rozmýšľanie... Dozvedeli sme sa o nových
i starších spisovateľoch a ich knihách.
Každá zo spomínaných tried vytvorila „spoločné dielo z ôsmich splnených
úloh,“ ktoré sme poslali do záverečného
hodnotenia v Bratislave. Naše diela sme
dotvárali v noci z 22.4. na 23.4.2016 v
budove našej školy. Noc s Osmijankom

sme začali vonku, kde sme hlavného
hrdinu celého projektu „Osmijanka“
nakreslili v niekoľkých veľkostiach a
verziách - farbami, voskovkami, kriedami. Popri plnení úloh, ktoré trvali až
do polnoci, sme si sem-tam oddýchli
pri chutnej večeri, pri návšteve pani
zástupkyne, či rozhovoroch. Počas noci
nás strážili policajti z Obecnej
polície, ktorým ďakujeme, že
sme sa cítili bezpečne. Ráno sme
sa zobudili už o šiestej, aby nám
nikto nezjedol vianočkové raňajky s kakaom. Po náročnom zbalení spacákov si po nás všetkých
prišli rodičia, ktorým ďakujeme
za milé dobroty pre deti. Tútu
milú a zároveň náročnú noc si
pre naše deti pripravili pani učiteľky Ondrušová a Klamová a
týmto im vyjadrujeme veľké osmijankovské poďakovanie!

Zbierame použité tonery a cartridge
Hromadia sa vám doma staré tonery
a cartridge a neviete čo s nimi? Máme
pre vás skvelú správu! Naša škola rozšírila separovanie odpadu aj o zberný
box na tento druh odpadu. Každoročne
skončí na skládkach s nebezpečným
odpadom bez možnosti ďalšej recyklácie približne 500 miliónov cartridgov
a tonerov. Správy o globálnych katastrofách akými sú úniky ropy sa šíria
rýchlosťou blesku, málokto však vie, že
počas výrobného procesu tonerovej kazety sa spotrebuje približne 3,5
litra ropy. Napriek tomu väčšina
tonerov končí na skládkach a ich
možná recyklácia takmer nikoho
nezaujíma. Plasty, z ktorých sú
cartridge a tonery vyrobené sa
rozkladajú 450 - 1000 rokov!
Redukcia, repase a recyklácia, to
je poradie operácií, ktorými môžeme znížiť množstvo odpadu
vyhodeného na skládkach.

• Ročne sa na celom svete vyhodí cez
500 miliónov atramentových cartridgov a laserových tonerov!
• Celková hmotnosť vyhodených
cartridgov a tonerov je rovnaká ako
hmotnosť 112 463 osobných automobilov!
• Ak všetky vyhodené cartridge a tonery poskladáte vedľa seba, obopnú
3x rovník!
• Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450 - 1000
rokov!
• Cartridge a tonery môžu byť znovu
použité až 4x!
Použité tonery a cartridge zabaľte do
novín alebo do igelitového vrecka a vložte do zberného boxu. Zberný box nájdete na prízemí v hlavnej budove školy.

Alex Kodýdek - majster Slovenska
v boxe
Na Majstrovstávách SR v boxe žiakov
a mladších dorastencov v Ždani 2.3.4.2016 si náš žiak Alex Kodýdek z 8.
triedy vybojoval nádherný titul Majstra
Slovenska v hmotnosti do 72 kg v kategórii starších žiakov. Vo finále zdolal
borca z Bratislavy v pomere 3:0. Alex
navštevuje športový klub Alhpa Boxing
Club Malacky pod vedením trénera
Jána Brandejsa. Tréningy absolvuje 3x
týždenne. Ako on sám hovorí, sú to dve
hodiny ťažkej driny, ktorá sa ale ľahko
zvláda vďaka výbornému kolektívu a
super trénerovi. Na tréningoch a zápasoch sa navzájom povzbudzujú a odovzdávajú si cenné rady.
Alexovi blahoželáme a prajeme mu veľa
šťastia, vytrvalosti, sily a odvahy do
ďalších zápasov!
ZŠ Lozorno, Foto: archív školy
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Naše mažoretky SOFII Lozorno majú pestrý život
cami okolo sústredenia. Veľmi sa nám
tam páčilo a okrem
trénovania od rána
do večera sme sa
vedeli aj odreagovať
pri inteligentných
omaľovánkach či
diskotéke.
Keďže sa chceme
stále
zdokonalovať v twirlingu, vo
februári sme sa
zúčastnili MedziNa twirlingovom seminári v BA - vľavo Tihomír Bendejla, vpravo Tereza Rejlová národného
twirlingového
semiÁno je to tak, u nás je stále rušno a teší- nára v Bratislave, ktorý organizovali
me sa z toho.
mažoretky „LILIANA Bratislava“, spolu
V tomto období začína naša sezóna,
teda sezóna mažoretkových súťaží, ale
hlavne prvýkrát v našej existencii sa
svedomito pripravujeme na Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe.

Naše trio s choreografiou „zumba“

zase krehkosť a ladnosť mažoretiek.
Naša prvá tohtoročná súťaž v
Sobotišti sa konala 9. apríla a
zúčastnili sa jej všetky naše mažoretky od detičiek až po seniorky. Celkovo sme priniesli domov
3 strieborné miesta, 2 bronzové
miesta, 3 štvrté miesta a 1 siedme miesto. Aj pri veľkom počte
chorých dievčat sme zabojovali
a výsledok prišiel.

Máme z toho síce trochu obavy, veď
zmerať si svoje zručnosti so súbormi
z celého Slovenska sa nepodarí hocikomu. Cítime o to väčšiu zodpovednosť, aby sme dobre reprezentovali
našu obec Lozorno.
Veľká formácia kadetiek s choreografiou „latino“

s Terezkou Rejlovou, ktorá je lektorkou
twirlingu a národný koač pre ČR.

Naše juniorky, ktoré tancovali miniformáciou pompom a mix

V snahe sa čo najlepšie pripraviť na
tieto Majstrovstvá SR sme mali od
11.februára do 14. februára víkendové sústredenie v Moravskom Svätom
Jáne. Na sústredení boli naše kadetky,
juniorky a seniorky, teda celkovo 25
dievčat. S našou pani trénerkou išlo na
sústredenie aj 9 našich mamičiek, ktoré
jej veľmi pomáhali s organizačnými ve-
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pokračovanie na str. 13

Ale hlavne sme boli všetky zvedavé na
8-násobného majstra Európy a majstra
sveta v twirlingu Tihomíra Bendejlu z
Chorvátska, ktorý nám predviedol neuveriteľné veci s paličkou. Naučili nás
spolu s Terezkou veľa nového, a aj keď
sme boli večer poriadne unavené, boli
sme zároveň aj veľmi šťastné, čo všetko sme za jeden deň dokázali zvládnuť.
Všetka táto naša námaha bola aj odmenená, nakoľko sme na tomto seminári robili upútavku na Svetový pohár
v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej pre
Veroniku Velez Zuzulovú „Go Zuzu go,
go.....“, ktorú odvysielala TV Joj v správach dňa 1.3.2016.
V marci si naše kadetky zatancovali
svoju miniformáciu „lego“ ako spestrenie súťaže v karate, ktorú organizovali
naši karatisti z klubu Karate Klub Zoku
Lozorno. Sme radi, že popri bojovnom
duchu karate sme my mohli predviesť

Johanka Iváková na súťaži v Sobotišti získala 2. a 3.
miesto

ročník XIV : číslo 2 : marec/apríl 2016
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O týždeň neskôr sme boli spestriť praktické maturity pre
Hotelovú akadémiu Mikovíniho v Bratislave. Tu si zatancovali svoju miniformáciu naše juniorky a seniorky a
podľa potlesku divákov usudzujeme, že sa im to páčilo.
No a pred sebou máme najdôležitejšiu súťaž sezóny, už
vyššie spomínané Majstrovstvá Slovenska v Malackách.
V ďalšom čísle Spravodaja vám oznámime, ako sa nám
darilo, tak nám prosím držte palce, aby sme čo najlepšie
obstáli.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám dali
svoj hlas v hlasovaní o rozdelení podielových daní v našej obci. Aj vďaka vám sa môžeme tento rok po prvýkrát
zúčastniť na MSR, čo doposiaľ nebolo pre nás možné z finančných dôvodov.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno a vedúca Dana Hurbaničová
Foto: dh

Foto zo sústredenia v Moravskom Svätom Jáne

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lozorno k tvrdeniam vyplývajúcim z článku p. Ing. Gombitovej uverejneným v obecnom Spravodaji (ročník XIV, číslo 1, január/február 2016)
Na základe požiadavky p. poslanca Ľuboša Tvrdoňa k jednotlivým bodom
mailu p. Ing. Dušana Masára, PhD. Vám
predkladám nasledovné stanovisko:

záverečného účtu s výhradami. Uznesením OZ bol Záverečný účet za rok 2014
schválený s výhradami, OZ neboli prijaté
žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov.

1. Schválenie rozdelenia prebytku/
usporiadania schodku rozpočtu

2. Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce

O použití prebytku rozpočtu alebo o
spôsobe usporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri
prerokúvaní záverečného účtu obce.
Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných
fondov obce. Schodok rozpočtu obec
usporiada predovšetkým z rezervného
fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.
Podľa §16, ods. 8) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania
schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho
územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného
účtu vyššieho územného celku.

Výsledok rozpočtového hospodárenia
obec zisťuje po zúčtovaní celkových
príjmov a výdavkov ako výsledok ich
súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa
§ 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu obce je
záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pod príjmami
a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie
súčet bežných a kapitálových príjmov
a súčet bežných a kapitálových výdavkov; súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

V roku 2014 nebolo OZ v Lozorne schválené použitie prebytku rozpočtu v sume
37 251,12 € z rezervného fondu na vykrytie splátok úveru, čo vo svojom stanovisku
konštatoval aj hlavný kontrolór obce. Vo
svojom stanovisku navrhoval schválenie

Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy s platnosťou od
1. januára 2005 zadefinoval spôsob
zisťovania prebytku/schodku rozpočtu

obce a z príjmov a výdavkov rozpočtu
vylúčil finančné operácie.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce; prostredníctvom finančných
operácií sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania
a ich splácanie. Za finančné operácie sa
považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu
obce a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie ale nie
sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Prostredníctvom finančných operácií
používa obec prostriedky svojich peňažných fondov (okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov,
keď sa prostriedky peňažných fondov
použijú len na vyrovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami
svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka). Prevody peňažných prostriedkov z peňažných fondov obce sa uskutočňujú najmä s cieľom krytia schodku
kapitálového rozpočtu, splátok návratných zdrojov financovania, vkladov do
majetku inej právnickej osoby, založepokračovanie na str. 14
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nia alebo zriadenia inej právnickej osoby, prípadne na iné finančné operácie.
Prostriedky peňažných fondov sú
vždy mimorozpočtovými zdrojmi obce
z minulých rokov a podmienkou ich
použitia je ich zapojenie do rozpočtu
prostredníctvom príjmových finančných operácií.
Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia porovnania celkových príjmov a
výdavkov svojho rozpočtu obec zistí, ako
v príslušnom rozpočtovom roku hospodárila, zistí výsledok hospodárenia. Obec
vykoná usporiadanie prebytku rozpočtu
podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, podľa
ktorého sa z prebytku rozpočtu pre účely
tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (napr. v súlade

ročník XIV : číslo 2 : marec/apríl 2016
Čerpanie rezervného fondu v roku 2013
je schválené OZ uznesením č.30/2013
zo dňa 24.4.2013 .
Uznesenie č. 30/2013 Obecné zastupiteľstvo v Lozorne súhlasí s uzatvorením
zmluvy fa CESTY Nitra a. s. ako dodávateľa stavby „Rekonštrukcia ciest v obci
Lozorno“ na základe VO a výberového
konania v celkovej výške 198 600,00
EUR vrátane DPH. Zároveň OZ v Lozorne schvaľuje čerpanie rezervného
fondu na bežné výdavky (opravy ciest)
podľa §10 odst. 8 zákona č. 583/2004
Z. z. ohľadom na zlý stav miestnych komunikácií po zimnej údržbe.
ZA - 8 ,PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0
Čerpanie rezervného fondu v roku
2014 je bez súhlasu OZ .
Čerpanie rezervného fondu v roku 2015
je schválené OZ uznesením č.58/2015
zo dňa 23.9.2015 .
Uznesenie č. 58/2015 OZ v Lozorne
schvaľuje čerpanie rezervného fondu

žití metodiky výpočtu. INEKO uvádza
výsledok hospodárenia z finančných
výkazov obce, ktoré sú zasielané pravidelne do Datacentra, kde do výsledku hospodárenia sú prebraté údaje z
výkazu ziskov a strát k 31.12., a ktorý
je rozsiahlejší ako záverečný účet obce.
Súčasťou výkazu ziskov a strát sú aj
nezaplatené pohľadávky obce, ktoré
sa v záverečnom účte nevykazujú. Záverečný účet obsahuje údaje v súlade
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. a vychádza so skutočného plnenia príjmov a výdavkov obce, ktoré sa
realizujú na bankových účtoch a v pokladni. Údaje, ktoré sú uvádzané v článku ako výsledok hospodárenia podľa
Záverečného účtu sú ešte neočistené
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu a ktoré
možno použiť v nasledujúcom roku, a
ktoré sa vylučujú z prebytku, tzn nejdú
do rezervného fondu obce.

Na základe kontroly výsledkov rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky boli zistené nasledovné stavy rezervného fondu obce :
Rok
Začiatočný stav k 1.1.

2011

2012

2013

105.676,76

105.676,76

115.542,67

0

0

9.865,91

7.082,33

37.251,12

33.449,13

122.625

37.251,12

33.449,13

0

0

0

Prírastky – z prebytku hospod.za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky -použitie rezervného fondu
Konečný zostatok k 31.12.
s § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.). Takto zistený prebytok rozpočtu
predchádzajúceho roka je zdrojom rezervného fondu v nasledujúcom roku, prípadne ďalších peňažných fondov obce. Obec
Lozorno tvorí len rezervný fond, tzn, že
prebytky hospodárenia predchádzajúceho
roka sú v celej sume zdrojmi rezervného
fondu v nasledujúcom roku.
V prípade, že obec v príslušnom rozpočtovom roku použije všetky prostriedky z rezervného fondu (vytvorené
z prebytku predchádzajúceho roka/
predchádzajúcich rozpočtových rokov),
konečný stav RF je 0€ a zároveň počiatočný stav v ďalšom rozpočtovom roku
je 0€ a opäť prírastkom je prebytok hospodárenia predchádzajúceho rozpočtového roka.
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105.676,76

115.542,67

vo výške 33 449,13 EUR na kapitálové
výdavky (dobudovanie ČOV) podľa *10
odst. 8 zákona č. 583/2004.
ZA – 6, PROTI- 1 (R. Došek) , ZDRŽAL
SA - 0
Údaje, ktoré boli uvádzané v tabuľkových
častiach záverečných účtoch obce a ktoré
prebrala aj p. Ing. Gombitová vo svojom
článku boli nesprávne, boli chybne uvedené, zo strany účtovníčky obce, na čo poukázal aj HK obce. Boli chybne uvedené konečné a začiatočné stavy, resp. čerpanie.
Dovolím si však poukázať, že chybne boli
zverejnené len údaje v záverečných účtoch
v tabuľkových častiach, údaje v rozpočtovníctve obce – výkaz fin 1-12 - sú zaúčtované správne.
Čo sa týka finančných údajov uvádzaných v tabuľke v článku a výpočtu
hospodárenia, rozdiel vznikol v pou-

2014

2015

Rozdiely, ktoré vznikli napr. rok 2013 :
– výsledok hospodárenia podľa INEKO
= - 115 713€ - sú započítané neuhradené faktúry napr. za čističku
- výsledok hospodárenia podľa ZÚ =
55 748€ - po odpočítaní nevyčerpaných
účelovo viazaných prostriedkov v sume
18 495,16€, prebytok = RF
3. K úprave stavu záverečného účtu v
tabuľkovej časti prišlo po schválení ZÚ
v zastupiteľstve, ktorá vznikla podľa
vyjadrenia účtovníčky obce pri prepisovaní jednotlivých stavov v tabuľkovej
časti. V tabuľkovej časti sú uvedené zlé
sumy. Podľa jej vyjadrení nešlo o zámer,
len o chybu pri vypĺňaní jednotlivých
tabuliek. Na chybu bola upozornená.
Ing. Anna Ševerová,
hlavný kontrolór obce
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Pozvánky na podujatia
Celoobecná oslava Dňa matiek

Splnovrat – folkový festival

8.5.2016 (nedeľa) od 15:00 hod. v sále CK Lozorno

21.5.-2016 od 14:00 hod. v Abeland Lozorno

„Na koho to slovo padne“ – komédia.

Sprievodný program:
- Interaktívne predstavenie pre deti: Tuláčik a Klára (vstupné 3 Eurá, platia len deti)
- workshopy keramiky, pletenia košíkov a hry na koncovku
- večerná bubnovačka
- spoločná jamovačka hudobníkov
Vstupné na festival: 7 Eur (deti zdarma)

O program sa postarajú deti z MŠ Lozorno, mažoretky a
deti zo ZŠ Lozorno.

Divadlo Astorka

9.5.2016 o 19:00 hod. v CK Lozorno

Hrajú: Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinák,
Róbert Jakab, Juraj Kemka
Vstupné: 15 Eur

Veľký Family Fun Day
podujatie pre rodiny s deťmi

15.5 2016 od 14:30 hod

Pozývame všetky rodiny s väčšími aj menšími deťmi na jedinečné podujatie:
- s veľkolepým sprievodom po dedine (trúby, mávatká, hudba)
- s piknikom na čarovnom mieste Boutique Hotela pri Mlyne
- s divadielkom pre detičky
- s maľovaním na tvár, detským kútikom a tvorivými dielničkami
- s unikátnym praktickým workshopom ohľadom vhodnej
stravy pre deti s Katkou Ovečkovou Medveďovou z JemIné
aj s ochutnávkami
- s profesionálnou fotografkou pre exkluzívne rodinné foto
- s výživovým poradcom a diagnostikou tela pre poradenstvo o schudnutí
- s chutným občerstvením
- s veselou detskou mini diskotékou pod holým nebom
- s koníkmi, animátormi, šašom, moderátorom, DJ-jom a
vizážistkou
- s hasičským autom pre malých aj veľkých hasičov
14:30 – 15:00 – Program pred štartom na štadióne ŠK Lozorno
15:00 – 15:30 – Sprievod dedinou (Športové nám., Slnečná,
Zvončínska)
16:00 – 18:30 – Bohatý program v exteriéri Boutique Hotela
pri Mlyne Lozorno
Nezabudnite si pribaliť piknikové deky a všetkých členov
rodiny!

Spisovateľ Ľubo Olach
v Obecnej knižnici Lozorno

18.5.2016 (streda) o 18,00 hod.

Majster pera, novinár a spisovateľ Ľubo Olach žije a tvorí
v Bratislave. Je členom prestížneho Pezinského PI klubu a
Spolku slovenských spisovateľov, autorom desiatich bestsellerov ako Politik - služobník oligarchov, Lobista, Rozhovory za oponou...

Vystúpia: Janko Svetlan Majerčík, Café Edit, Rolničky, Peter Piatko, SHZ Nany, Peter Janků, Romanika, Listolet, Buchajtramka

Rozprávková sobota v CK Lozorno
28.5.2016 o 16:00 hod

Predstavenie divadielka Mici a Mňau: Nádych - výdych
Čo sa to deje v mačacom domčeku? Z okienka je počuť
„smrk“ a od dverí zas „kých“. Žeby niekto ochorel? Mici a
Mňau spolu s deťmi tentokrát vyliečia pacienta, naučia
sa ako predchádzať chorobám a starať sa o svoje telíčko.
K predstaveniu patrí aj krátke veselé video pre detičky s cystickou fibrózou a môžete sa tešiť aj na malé prekvapenie,
ktoré si budú môcť deti zobrať so sebou domov.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

„Tak vítajte u nás!“

Kultúrna komisia a mužský spevácky zbor „Enem tak“ vás
pozýva na 4. ročník vystúpenia speváckych zborov pod
názvom „Tak vítajte u nás!“

29.5.2016 od 14:30 hod. v sále TJ ŠK Lozorno.

V programe vystúpia:
- Mužský spevácky zbor „Bystričan“ zo Záhorskej Bystrice
- Zmiešaný zbor z Kuklova
- Zmiešaný zbor z Gbelov
- Slovácky zbor „Skaličané v Bratislave“
- mužský spevácky zbor „Enem tak“ z Lozorna
Na toto vystúpenie pozývame všetkých milovníkov ľudového spevu z Lozorna a okolia. Po vystúpení, už tradične, bude
spoločné spievanie pri cimbale a dobrom víne.
Vstup voľný. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

„Hluchá babka“

repríza ochotníckeho divadla VaDiDlo z Lozorna

3.6.2016 o 19:00 hod. V CK Lozorno

Kto toto predstavenie ešte nevidel, máte opäť príležitosť.
Príďte podporiť a povzbudiť našich ochotníkov.
Vstupné dobrovoľné.

Celoobecné MDD
5.6.2016 od 15:00 hod. v areáli Základnej školy

Pre deti budú pripravené atrakcie, hry, súťaže, odmeny,
divadielko...
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Lozornianski turisti na kolesách v Burgenlande
tali prví samčekovia, aby
skontrolovali stav hniezd
pred príletom partneriek.
V staničnej reštaurácii v
Marchegu sme si dali tradičný „víner šnicel“ v domácom prostredí, pretože
reštauráciu prevádzkujú
mladí Lozorňania.

Klub turistov Lozorna uskutočnil v
marci a apríli dva cyklovýlety rakúskym
Burgenlandom. Na Veľkonočný pondelok z Lozorna cez Záhorskú Ves kompou cez Moravu do Angernu, Marcheg
a v Schlosshoffe cez most Slobody späť
na slovenskú stranu Moravy. Trasa merala 70 km a hlavne na úseku z Angernu
do Schlosshoffu nám nárazový juhovýchodný vietor preveril fyzickú kondíciu
po zime. V Marchegu sme si pozreli
hniezdisko bocianov, kam práve prilie-

Druhý cyklovýlet sa uskutočnil v náhradnom termíne v nedeľu 10.apríla, pretože v
plánovanom termíne v sobotu našou
cyklotrasou prechádzal studený front.
Cykloturisti sa rozdelili na dve skupiny.
Jedna, zdatnejšia, mala štart v Lozorne a celkove prešla na bicykloch až do
Lozorna skoro 110 km. Druhá mala
štart v Hainburgu, kam sa pohodlne,
spolu s bicyklami, prepravila zmluvnou
dopravou a na bicykloch prešla 75 km.
Trasa viedla z Hainburgu do Eckartsau,
kde sme si prezreli poľovnícky zámok

s parkom. V zámku prebýval posledný
habsburgský pár Karol I. s manželkou
Zitou pred ich emigráciou z Rakúsko-Uhorska v r.1919. I keď sa počasie
postupne zlepšovalo, prudký severozápadný protivietor pretrvával a pomáhal
nám spaľovať kalórie. Tie sme si však
výdatne doplnili v čínskej reštaurácii
Krone Wok v Gänserndorfe. Za paušálnu cenu s neobmedzenou konzumáciou
sme si dopriali výborné čínske, ale i tradičné, grilované špeciality. V Angerne
sme kompou prešli do Záhorskej Vsi a
odtiaľ, tentoraz po vetre, to domov už
bolo na skok.
Našľapané kilometre zvýšili našu zdatnosť pre náročné turistické akcie plánované v tomto roku a pre mnohých boli
dobrou prípravou na májový cyklovýlet
z talianskeho Toblachu do slovinského
Mariboru.
Text a foto: B.Horváth

Naši turisti nie sú žiadne „Béčka“
Klub turistov, tak ako po iné roky, aj
teraz zahájil koncom februára sezónu
„Prechádzkou po Štátnom búre“. Zišla sa nás naozaj pekná kopa, hlavný
štatistik S. Karovič narátal 73 „kusov“.
Prechádzku ako vždy viedol M. Havel,
ktorý to má za humnom a v štátnom
búre sa vyzná najlepšie z nás. Lojzko
ako vždy vybavil parádne počasie, tak
bola radosť z krásnej nedele o to väčšia.
A keďže sa nám všetkým veľmi páčilo,
„zahájenie sezóny“ sme si 13. marca zopakovali.
Tí zdatnejší sa pod Lojzkovým vedením
mohli v marci zúčastniť aj výstupu na
Schneeberg, pohorie, ktoré je najvýchodnejšou alpskou „dvojtisícovkou“
a je vápencového pôvodu. Vzdušnou
čiarou sa nachádza asi 100 km od Bratislavy a pri peknom počasí ho môžeme
vidieť aj zo Záhumeníc. Schneeberg má
dvojitý vrchol - Klosterwappen (2076
m) a Keisertein (2061 m). Počasie im
ale neprialo, tak si výstup v apríli zopakovali.
V hojnom počte sme sa 19. marca zúčastnili otvorenia turistickej sezóny
na Košarisku, ktoré každoročne organizujú turisti zo Stupavy. Tradičné pá-

lenie MORENY u našich predkov bolo
významným zvykom jarného obdobia.
Slamená figurína oblečená do ženských
šiat bola symbolom zimy a smrti. Jej
zničením sa malo z ľudí i z dediny odstrániť zlo a choroby. Pomáha to, však?
Našu najdlhšiu jarnú túru - prechod
Žalostinskou vrchovinou sme absolvovali začiatkom apríla. O 6:30 sme
pri ihrisku nastupovali do autobusu a o
8:00 už vystupovali vo Vrbovciach. Žalostinská vrchovina tvorí podcelok Bielych Karpát. Najvyšší vrch je Žalostina
(621m). Hrebeňom prechádza štátna
hranica medzi Českou a Slovenskou
republikou. Vrchol so širším okolím

patrí do sústavy chránených území NATURA 2000. Lojzko ako vždy starostlivo naplánoval tri trasy: A,B a C, teda
pre zdatných, menej zdatných a tých s
boľavými kolenami. Ale keďže počasie
bolo krásne, krajina očarujúca a výhľady nádherné, bolo nám ľúto rozdeliť
sa a tak sme všetci spoločne a úspešne
sekundovali Lojzkovi, ktorý nastavil
ohľaduplné a pokojné tempo. S úsmevmi na perách a s prázdnymi ruksakmi
sme všetci spoločne dorazili do cieľa
našej cesty, spokojní, že sme zvládli 24
km. Veď my sme všetci „Áčka“!
Monika Malovcová, KT Lozorno
Foto: Alojz Dvoran

Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku

Spravodaj obce Lozorno, Ročník XIV, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. apríla 2016. Vychádza: 3. mája 2016. Uzávierka čísla 3/2016: 15. júna 2016. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

