Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 24.06.2021

Lozorno, dňa 24.06.2021
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Miesto konania zasadnutia: zasadačka OcÚ
Čas konania zasadnutia: 17,30–21,40 hod.
Prítomní:
Ladislav Krechňák, člen obecnej rady
Miroslav Drahoš, člen obecnej rady
Silvia Sadloňová, prednosta obecného úradu
Ľubomír Jochim, člen obecnej rady
Neprítomní: Prizvaní:
Rokovanie Obecnej rady zvolal a viedol starosta obce.
1. Informácia o plnení uznesení OZ
Uznesenie OR č. 69/21
OR
a) berie na vedomie informáciu o kontrole správnosti a plnenia prijatých uznesení
b) schvaľuje zrušenie uznesenia č. 92/2020 z dôvodu jeho nerealizovateľnosti bez náhrady a
jeho vypustenie zo sledovania
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
2. Návrh opatrení k schváleniu záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2020
Uznesenie OR č. 70/21:
OR
a) schvaľuje návrh opatrení na nápravu nedostatkov takto:
1. zabezpečiť priebežné a trvalé zvyšovanie odbornej kvalifikácie príslušných
zamestnancov obecného úradu zabezpečujúcich finančnú a výkaznícku agendu obce a
to ich účasťou na najmenej 2 odborných školeniach alebo seminároch
Termín: do 31.12.2021
Zodpovedá: prednostka obecného úradu
2. zabezpečiť nápravu vykázaného nesúladu zo zistení auditu Účtovnej závierky vo
finančných výkazoch FIN v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
najneskôr za obdobie vykazovania v 2.Q 2021
Termín: do 31.07.2021
Zodpovedá: starosta obce a prednostka obecného úradu
3. vykonať vnútorný audit a následnú aktualizáciu alebo doplnenie interných predpisov
a postupov týkajúcich sa účtovnej a výkazníckej agendy spracúvanej obecným radom
Termín : do 31.12.2021
Zodpovedá: starosta obce
4. v priebehu roku vykonať najmenej jeden priebežný audit alebo obdobnú kontrolu
účtovníctva obce, optimálne za obdobie 1. až 3. štvrťroku 2021 a predložiť Obecnej rade
správu o ich výsledku
Termín : do 31.12.2021 Zodpovedá : starosta obce
b) žiada starostu obce, aby návrh opatrení predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
3. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2020
Uznesenie OR č. 71/21
OR
a) berie na vedomie informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2020 a jeho použití
za rok 2020 tak, ako bola predložená starostom obce a zverejnená spolu so zverejnením
Záverečného účtu obce Lozorno za rok 2020
b) žiada starostu obce, aby informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2020 a jeho
použití za rok 2020 predložil na prerokovanie na zasadnutí OZ, na ktorom sa bude
schvaľovať Záverečný účet obce Lozorno za rok 2020
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Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

4. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania zmluvných záväzkov a úhrad
vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených obcou Lozorno za rok 2020
Uznesenie OR č. 72/21
OR
a) berie na vedomie správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania zmluvných záväzkov
a úhrad vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených obcou Lozorno za rok 2020
b) odporúča starostovi obce predložiť správu výsledku vykonanej kontroly dodržiavania
zmluvných záväzkov a úhrad vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených obcou
Lozorno za rok 2020 do programu najbližšieho rokovania zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
5. Informácia o zvolaní Obecného zastupiteľstva 30.06.2021, schválenie návrhu
programu rokovania OZ
Uznesenie OR č. 73/21
OR súhlasí s návrhom programu rokovania OZ tak, ako ho navrhuje zvolať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovateľa
3. Kontrola správnosti a plnenia prijatých uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení dopĺňa VZN obce Lozorno č.
4/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č.
4/2019, č. 19/2019 a č. 15/2020
5. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za rok 2020
6. Záverečný účet obce Lozorno za rok 2020
7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania zmluvných záväzkov a úhrad
vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených obcou Lozorno za rok 2020
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2021
10. Interpelácie poslancov
11. Všeobecná rozprava
12. Ukončenie zasadnutia
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
6. Informácia o obstarávaniach za 2. Q 2021
Uznesenie OR č. 74/21
OR berie na vedomie informáciu o prehľade obstarávania za 2. polrok 2020 prostredníctvom
systému TenderNet
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
7. Návrh na použitie prostriedkov RF (z prebytku hospodárenia za rok 2020)
Uznesenie OR č. 75/21
OR
a) súhlasí s použitím prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu
majetku obce v celkovej výške 19 000 EUR a na krytie kapitálových výdavkov a ich zdrojov
financovia v celkovej výške 271 000 EUR v predloženom znení podľa prílohy
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b) žiada starostu obce vec predložiť na prerokovanie OZ na jeho najbližšom zasadnutí a
zaradiť ju do programu rokovania
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

8. Schválenie dotačných zmlúv z programu ENEM PRO LOZORNO
Uznesenie OR č. 76/21
OR
a) schvaľuje návrhy zmlúv v predloženom znení
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
9. Schválenie návrhu záväzného stanoviska k projektu Breziny - Lozorno, Centrum
sociálnych služieb
Uznesenie OR č. 77/21
OR
a) berie na vedomie informáciu starostu obce, že s obsahom návrhu záväzného stanoviska
Obce Lozorno k investičnej činnosti vo veci investorom predloženého zámeru výstavby v
lokalite Lozorno- Breziny nesúhlasí
b) schvaľuje starostom predložený návrh záväzného stanoviska Obce Lozorno k investičnej
činnosti vo veci predloženého zámeru výstavby v lokalite Lozorno-Breziny bez výhrad a
pripomienok
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Rozprava
Zapísala:
Silvia Sadloňová

.......................................................
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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