Zápis
zo zasadnutia a o rozhodnutiach Obecnej rady
konaného dňa 21.01.2021

Lozorno, dňa 21.01.2021
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Miesto konania zasadnutia: prostredníctvom videokonferencie
Čas konania zasadnutia: 17,00 18,00 hod.
Prĺtomní:
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 starosta obce.

1.
Zmluva o spolupráci so skupinou P3 Logistics Park združenie prostriedkov
tiznesenie OR Č. 10/21
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce o obsahu rokovaní s investorom a a obsahu
návrhu zmluvy o spolupráci, ktarý je ich výsledkom
b) súhlasí so zdražením finančných prostriedkov v súlade s v rozsahu podľa predloženého
návrhu zmluvy o spolupráci
c) Súhlasís návrhom zmluvy o spolupráci
d) odporúča starostovi obce predložit‘ návrh na združenie prostriedkov na základe zmluvy
o spolupráci na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ 27.01.2021
e) odporúča OZ sch váliť združenie prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
—

2.
1. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 aktualizácia
Uznesenie OR č. 11/21:
OR
a) zrušuje uznesenie OR Č. 3/21
b) schval‘uje návrh 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2021 v predlaženom znení (príloha)
c) odporúča starostovi obce predložit návrh 1. zmeny rozpočtu obce na schválenie na
najbližšom zasadnutí OZ 27.01.2021
d) žiada starostu obce predložit‘ v priebehu roka na rokovanie OR koncepciu rozpočtového
financovania škál a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pósobnosti obce (najmä
s ohl‘adom na vrátené a nevyčerpané rozpočtové prostriedky)
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa O
-

3.
Zasadnutie OZ 27.01.2021
Uznesenie OR Č. 12/21

—

doplnenie návrh programu rokovania OZ

a)OR súhlasís doplneným a rozšíreným návrhom programu rokovania OZ, ktoré sa s ohl‘adom
na aktuálnu krízovú situáciu uskutočníprostredníctvom videokonferencie tak ako ho navrhuje
zvolať starosta obce takto:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a určenie skrutátora a
zapisovatel‘a
3. Kontrola ~próvno~ti a plnenia pr~atýrh i‘znewní
4. Schválenie združenia prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci
5. Schválenie zástupcu obce do štatutárneho orgánu spoločnosti Lozorno s.r.o.
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6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
7. .1.zmeno rozpočtu obce Lozorno na rok 2021
8. Schválenie vypožiČania nehnutel‘ného majetku obce Lozorno (Zmluva o domovskom
futbalovom ihrisku ŠK Lozorno)
9. Správa o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne závazných
právnych predpisov a interných noriem pri uzatvóraní dohód o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru
10. Správa o vykononých kontrolách hlavnej kontroíórky Obce Lozorno za rok 2020
11. lnterpelácie poslancov
12. Všeobecná rozprava
13. UkonČenie zasadnutia
b) ruší uznesenie OR Č. 1,121
Hiasovanie: za 3, protlO, zdržal sa O
4.
Screeningové testovanie 23. 24.01.2021 dodávateľským spósobom
Uznesenie OR Č. 13/21:
OR
a) berle na vedomie informáciu starostu obce o vykonaní screeningového testovania v obci
v dňoch 23. 24.01.2021 dodávateLským spásobom
b) schvaľuje výnimku obstarania služby screeeningového testovanio v obci Lozorno v dňoch
23.
24.01.2021 v súlode s ČL 7 ods. 7 Smernice upravujúcej závazné postupy pri
uplatňovaní zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamym zadaním vzhľadom na časovú
tieseň
c) poveruje starostu obce Lozorno uzatvorením zmluvy Zmluva o ontigénovom testovaní
CO VID 19 v zmysle bodu b) a vykonaním všetkých súvisiacich úkonov
Hiasovanie: za 3, protl 0, zdržal sa O
-

—

—

Rozprava
Zapísala:
SiMa Sad Ioňová

p
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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