Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach obecnej rady
konaného dňa 14.10.2020
.

Lozorno, dňa 14.10.2020

Miesto konania zasadnutia: OCÚ Lozorno, kancelária starostu
Čas konania zasadnutia: 17,00 20,45 hod.
Prítomní:
Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Neprítomný:
Prizvaný:
Rokovanie obecnej rady zvolal a viedol Luboš Tvrdoň, starosta obce
—

-

-

1. Program OZ 21.10.2020
Uznesenie OR č. 129/20:
OR súhlasís návrhom programu rokovania OZ tak ako ho navrhuje zvolat‘ starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitel‘stva a schválenie programu zasadnutia
2. Volba členov návrh ovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. lnformácia starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu (zmena
Prílohy Č. 1)
5. Volba člena Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o podmienkach vodenia psov na
území obce Lozorno a o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno
7. Návrh Dodatku č. 1. Zmena a dopinenie organizačného poriadku Obecnej polície
Lozorno
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o zmene a doplnení VZN Č.
7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lozorno o záväznom stanovisku obce
Lozorno k investičnej činnosti v obci
10. Návrh Všeobecne závdzného nariadenia obce Lozorno o pravidlách vykonávania
rozkopávkových prác na území obce Lozorno
11. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia pr‘jmov a čerpania výdavkov v
rozpočtovej organizácii obce MŠ Lozorno k 30.06.2020
12. Návrh na prijatie návratnejfinančnej výpomoci z MF SR
13. Udelenie súhlasu s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie Spolufinancovanie
projektu vodozádržných opatrení v areáli ŠK
14. 6. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2020
15. Schválenie nadobudnutia hnutel‘ného majetku
automobilu pre účely dopravy
seniorov a odkázaných
16. lnterpelácie poslancov
17. Všeobecná rozprava
18. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

—

1.3 Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
Uznesenie OR Č. 130/20:
OR berle na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení.
llla~ovarile. za 3, pioll 0, zdržal sa O

2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu 2020 k 30.09.2020
Uznesenie OR 131/20:
OR berle na vedomie informácíu o plneníprijmov a čerpaní výdavkov rozpočtu na rok 2020 k
30.09.2020 v predloženom znení
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
3. Návrh 18. rozpočtového opatrenia na rok 2020
Uznesenie OR 132/20:
OR neschvaľuje a žiada jeho zapracovanie do 6. zmeny rozpočtu na rok 2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
4. Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2020
Uznesenie OR č. 133/20:
OR
a) schval‘uje návrh 6. zmeny rozpočtu obce na rok 2020 s pripomienkami (príloha)
b) odporúča starostovi obce predložiť návrh 6. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
na]bližšom zasadnutí OZ 21.10.2020
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
5. Schválenie nadobudnutia hnuteľného majetku automobilu pre účely dopravy
seniorov a odkázaných
Uznesenie OR č. 134/20:
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce o obstaraní motorového vozidla pre účely
sociálne] služby v obstarávacej cene 25 000 EUR
b) žiada starostu, aby v súlade s čl.2. ods.2 písm. m) platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Lozorno nadobudnutie predmetného vozidla predložil na
schválenie obecnému zastupíteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

6. Prehl‘ad obstarávania obce Lozorno za 3 Q 2020
Uznesenie OR č. 135/20:
OR berle na vedomie informáciu o prehl‘ade obstará vania za 3. štvrťrok 2020 prostredníctvom
systému Ten derNet
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
7. Kandidát na člena Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
Uznesenie OR č. 136/20:
OR
a) schval‘uje návrh kandidáta delegovaného za člena komisie životného prostredia a
odpadového haspodárstva pani Ing. Oľgu Grossovú Florekovú, bytom Prídavkova 48, 841
06 Bratislava, prechodne bytom Nová 487/26, 90055 Lozorno
b) žiada starostu obce o zaradenie tohto návrhu do rokovania na zasadnutie OZ 21.10.2020
Hiasovanie: za 3, pro ti 0, zdržal sa O
-

Na žiadosť starostu obce bol do programu zaradený bod:
Žiadosť o zámenu pozemku Martin Hofer
Uznesenie OR Č. 137/20:
OR
a) vec odročuje
b) žiada OcÚ, aby zabezpečil doplnenie a špecifikóciu žiadosti
ktoré sa navrhuje zamenit‘
Hiasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
—

—

presnú špecifikáciu parciel,

Rozprava
Zapísala:
Silvia Sadloňová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

