Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 01.06.2022

Lozorno, dňa 01.06.2022

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Ocú
Čas konania zasadnutia: 17,30-21,15 hod.
Prítomní:
Ladislav Krechňák, člen Obecnej rady
Ľubomír Jochim, člen Obecnej rady
Ľudmila Pastorová, poverená riadením OcU
Neprítomný:

Miroslav Drahoš, člen Obecnej rady, ospravedlnený

Rokovanie Obecnej rady zvolal a viedol starosta obce.
1.

Informácia o zvolaní Obecného zastupiteľstva, schválenie návrhu programu
rokovania OZ
Uznesenie OR č. 53/22

OR súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce na
deň 04.05.2022 takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie
skrutátora a zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2021
5. Správa o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2021
6. Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na
prospech rozvoja územia obce v roku 2021
7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2022
10. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce položky daň za psa a daň za ubytovanie
11. Udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku - pozemku (prenajímateľ:
Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne, pozemok časť pozemku pare. reg.
,,E" č. 8856/3, k.ú. Lozorno)
12. Udelenie súhlasu s nájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(nájomca: Lozorno s.r.o., strešný plášť ČOV)
13. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Lozorno - pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou (nadobúdateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s., pozemok KN-C pare. č. 672/57 o výmere 25 m2)
14. Informácia o vymenovaní prednostky obecného úradu
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
17. Ukončenie rokovania
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržal sa O

2. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
Uznesenie OR č. 54/22

OR berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O
3. Správa o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného záujmu a na
prospech rozvoja územia obce v roku 2021
Uznesenie OR č. 55/22

OR
a) berie na vedomie správ o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v oblasti verejného
záujmu a na prospech rozvoja územia obce v roku 2021 s pripomienkami,
b) odporúča starostovi obce zaradiť správu o plnení úloh spoločnosti Lozorno s.r.o. v
oblasti verejného záujmu a na prospech rozvoja územia obce v roku 2021 do
programu rokovania najbližšieho obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O

4.

Návrh na uvoľnenie Rezervného fondu

Uznesenie OR č. 56/22

OR
a) súhlasí s použitím prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu
majetku obce v celkovej výške 3 OOO EUR, na likvidáciu škôd spôsobených živelnou
pohromou vo výške 90 OOO EUR a na krytie kapitálových výdavkov a ich zdrojov
financovia v celkovej výške 475 OOO EUR v predloženom znení podľa prílohy,
b) žiada starostu obce vec predložiť na prerokovanie OZ na jeho najbližšom zasadnutí a
zaradiť ju do programu rokovania.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O

5.

Návrh na zmenu rozpočtu (alokovaný RF+ úver)

Uznesenie OR č. 57 /22

OR
a) schvaľuje návrh 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2022 v predloženom znení,
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh 1. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O

6.

Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - zastavanej plochy a plochy
priľahlej k stavbe

Uznesenie OR č. 58/22

OR
a) súhlasí s predajom parcely C" č. 672/57 vo výmere 25 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvoria, ktorá je zastavaná stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, resp. tvorí
priľahlú plochu k nej,
b) odporúča starostovi obce následne vec predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O

7.

Informácia o vymenovaní prednostky obecného úradu

Uznesenie OR č. 59/22
OR

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o kandidátke na funkciu prednostky obecného
úradu,
b) po vypočutí Mgr. Ľudmily Pastorovej ako kandidátky na funkciu prednostky obecného
úradu nemá námietky ani výhrady k jej ustanoveniu do funkcie prednostu obecného úradu
v Lozorne a odporúča starostovi obce rozhodnúť o jej vymenovaní do tejto funkcie
s účinkami k 19.07.2022.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O

8. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti
rozpočtu obce -položky daň za psa a daň za ubytovanie
Uznesenie OR č. 60/22
OR

a) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku vykonanej kontroly
dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu obce -položky daň za psa a daň za
ubytovanie,
b) žiada starostu obce vec predložiť na prerokovanie obecného zastupiteľstva na jeho
najbližšom zasadnutí a zaradiť ju do programu rokovania,
c) schvaľuje opatrenia takto:
1. Identifikovať dubiózne pohľadávky a pripraviť do 31.8.2022 do zastupiteľstva Návrh
na vzdanie sa pohľadávok (nevymožiteľné a pod.).
2. Začať vyrubovať vr. 2022 sankčné úroky pri neplatičoch poplatku za rozvoj.
3. V roku 2022 zasielať výzvy daňovým dlžníkom na úhradu nedoplatkov pri
nedoplatkoch nad 500 EUR podľa platnej a účinnej smernice, ktorú má obec prijatú
a stanovuje proces vymáhania nedoplatkov na jednotlivých daniach.
4. Striktnejšie kontrolovať dodržiavanie termínov zasielania výkazov pri dani
z ubytovania ako aj príslušných úhrad z nich.
5. Pripraviť a predložiť do 31. 8. 2022 návrh zmeny VZN o dani z ubytovania v zmysle
úpravy lehôt nasledovne: oznamovacia povinnosť - do 20. dňa nasledujúceho
mesiaca a povinnosť na úhradu dane - do 25. dňa nasledujúceho mesiaca s
výnimkou dane za december - dátum úhrady do 20. januára.
d} žiada prednostku obecného úradu schválené opatrenia realizovať.
Hlasovanie: za 2, proti O, zdržalo sa O
Rokovanie OR bolo ukončené o 21,15 hod.
Zapísala:
Mgr. Ľudmila Pastorová

1. zmena

O BE C L O Z O R N O

rozpočtu na rok
2022
zdro j

P o lo ž k a r o z p o č t u

text položky

8.6.2022

úp ra v a ro zp o čtu
zEUR
na EU R

zvýšenie

52
41

zvýšenie
zníženie

186 612
167 750
18 324

334 923

224

Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný
fond
Bankový úver - dlhodobý- SLSP 2020
ZS - vratky z min. rokov (dofinanc. z obce)

46

513 002 001
453 201

Prevod prostriedkov z
peňažných fondov obce
Bankové úvery
Poplatky a platby za služby ZS

132

713 005 OOO

3.2. Obecná polícia

Doplnenie kamerového systému

46

zvýšenie

o

2 OOO

nový 181
259
288
nový 289

635 006 006

5.3. Miestne komunikácie

Vinohradská a okolie Zvončínska ul., Cintorínska

46

zvýšenie

717 002 002
717 001 010
717 001011

5.3. Miestne komunikácie

52

zvýšenie

o
o

5.3. Miestne komunikácie
5.3. Miestne komunikácie

Modernizácia Zvončínska/Park pri CK
Modernizácia Zvončínska/Park pri CK
Modernizácia Cintorínska

46
46

zvýšenie

31850

zvýšenie

o

90 OOO
167 173
264 677
23 OOO

7.2. Základná škola

odstránenie havarijného stavu majetku obce kúrenie (byt Sámel)

46

zvýšenie

o

3 OOO

Modernizácia ZŠ - nadstavba, prestavba, stavebné
úpravy

46

zvýšenie

o

167 173

Príjmy
Príjmy
Príjmy

208

454 001

213

Kapitálové výd.
Bežné výdavky
Kapitálové výd.
Kapitálové výd.
Kapitálové výd.

754 612

o

Likvidácia škôd spôsobených prívalovými dažďami -

Bežné výdavky

nový 175

635 006 OOO

Kapitálové výd.

294

717 003 OOO

7.2. Základná škola

Bežné výdavky

64

611001 OOO

8.2. Opatrovateľská služba

Mzdy

41

zníženie

35 OOO

32 059

Bežné výdavky

77

620

8.2. Opatrovateľská služba

Odvody

41

zníženie

16 252

15 224

Bežné výdavky

81

637 016 OOO

8.2. Opatrovateľská služba

Prídel do SF

41

zníženie

581

544

Kapitálové výd.

nový 113

717 001 003

9.1. Šport

Realizácia Relax zóny/ detské ihr. Vendelínska

46

zvýšenie

o

50 OOO

Vypracoval:

Jaroslava Sekelová

2.6.2022

ÚPRAVA rozpočtu príjmov
ÚPRAVA rozpočtu výdavkov

Skontroloval:

tudrntla

Pastom,'

Schválil: Mgr. Ľuboš Tvrdoň

/2-

716 849
731167
-14 318

8.6.2022
Schválila Obecná rada uzn.č. 5/;22

Finančná operácia je - f½ie-je v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Lozorno

Schválilo Obecné zastupiteľstvo uzn.č. 38/22

Finančná operácia je

--fHe-fe v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účelnosťou

Finančná operácia je

--fHe-fe v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

--

