Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dua 23.07.2021

Lozorno, dila 23.07.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 17,30—20,00 hod.
Prítomní:
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Neprítomný: Miroslav Drahoš, člen obecnej rady ospravedlnený
Prizvaní:
Rokovanie Obecnej rady zvolal a viedol starosta obce.
-

-

1. lnformácia o plnení uznesení OZ
Uznesenie OR Č. 78/21
OR
a) Obecná rada berle na vedomie informóciu o kontrole správnosti a pinenia prijatých
uznesení
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa Q
2. lnformácia o zvolaní Obecného zastupiteľstva 28.07.2021, schválenie návrhu
programu rokovania OZ
Uznesenie OR č. 79/21:
OR
OR súhlasís návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Udelenie súhlasu s predložením žiadosti o poskytnutie dotácle za účelom realizáclu
projektu a schválenie spolufinancovania projektu „Rozširenie modernizácia základnej
školy v Lozorne“
5. lnterpelácie poslancov
6. Všeobecná rozprava
7. Ukončenie zasadnutia
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
-

3. Spolufinancovanie projektu „Rozšírenie
modernizácia základnej školy v
Lozorne“
Llznesenie OR Č. 80/21
OR
a) súhlasí s podaním žiadosti o nenávratný príspevok a návrhom na schválenie
spolufinancovania projektu „Rozšírenie modern izácia základnej školy v Lozorne“; Kód
výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 „Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP) na zvýšenie kapacít základných škál Bratislavského kraja“ vo výške rozdielu medzi
celkovými opróvnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP, minimálne však 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu,
b) žiada starostu obce o zaradenie materiálu do programu rokovania Obecného
zastupitel‘stva
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
-

-
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4. Plnenie prĺjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu 2021 k 31.05.2021
Uznesenie OR Č. 81/21
OR
a) a)vec odročuje
b) b)žiada prednostku úradu predložif vo ved doplnený a korigovaný materiál v najbližšom
možnom čase
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O
5. 5. zmena rozpočtu 2021
Uznesenie OR Č. 82/21
OR
a) a)vec odročuje v súvislosti s uznesením Č. 81/21
b) žiada starostu predložif materiál so zohradnením a zapracovaním novopredkladaného
materiálu podľa uznesenia č.81/21 v najbližšom možnom čase
Hiasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa O

Rozprava
Zapísala:
Silvia Sadioňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

