ZÁPIS NICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 14.06.2018 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
3) Prerokovanie záverečného účtu.
4) Informácia o rozpočtových opatreniach 2018.
5) Úprava rozpočtu na rok 2018.
6) Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov.
7) Rôzne.
8) Diskusia obyvateľov obce.
9) Interpelácie poslancov.
1) Záver.
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala
Jurovčíka.
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 14.06.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 14.06.2018
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh poslanca JUDr. Michala Jurovčíka na zmenu programu OcZ konaného dňa
14.06.2018, ktorá pozostáva v doplnení nového bodu 7. Žiadosť o zmenu Územného plánu
obce Lošonec a doplnenie bodu 9) Interpelácie poslancov za bod č. 7
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 14.06.2018 v nasledovnom znení:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
3) Prerokovanie záverečného účtu.
4) Informácia o rozpočtových opatreniach 2018.
5) Úprava rozpočtu na rok 2018.
6) Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov.
7) Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Lošonec.
8) Interpelácie poslancov.
9) Rôzne.
10)Diskusia obyvateľov obce.
11) Záver.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Lošonec za rok 2017. Skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. a obsahuje predpísané náležitosti
podľa citovaného zákona. Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
3. Prerokovanie záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Lošonec za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce od 29.05.2018 do 14.06.2018. Záverečný účet a stanovisko hlavného
kontrolóra je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok 2017
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2017
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
443,12 EUR

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
4. Informácia o rozpočtových opatreniach 2018
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami č.
1/2018 z 28.02.2018, č. 2/2018 z 30.04.2018 a č. 3/2018 z 31.05.2018, ktoré boli vykonané
v súlade v § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a Internej smernice IS –
07/2016. Ide o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2018 na
konkrétny účel - register obyvateľov, register adries, predškolskú výchovu, stavebný
poriadok, vybavenie DHZ, životné prostredie a o účelovo určené nevyčerpané prostriedky
ŠR z roku 2017 na predškolskú výchovu, ktoré budú čerpané v roku 2018.
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1/2018 z 28.02.2018, č. 2/2018 z 30.04.2018, č.
3/2018 z 31.05.2018
5. Úprava rozpočtu na rok 2018
Poslankyňa B. Severíniová sa dostavila pri úvode bodu 5. na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných s návrhom zmeny rozpočtu na rok
2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018, ktorého súčasťou je použitie rezervného fondu
a použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ z predchádzajúcich rokov.
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
214 039,73 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 22 786,35 €
Príjmy celkom
236 826,08 €

Bežné výdavky
219 010,88 €
Kapitálové výdavky
10 163,20 €
Výdavkové finančné operácie 7 652,00 €
Výdavky celkom
236 826,08 €

II. schvaľuje
1) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy
214 039,73 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 22 786,35 €
Príjmy celkom
236 826,08 €

Bežné výdavky
219 010,88 €
Kapitálové výdavky
10 163,20 €
Výdavkové finančné operácie 7 652,00 €
Výdavky celkom
236 826,08 €

2) v rámci rozpočtového opatrenia č. 4/2018 použitie rezervného fondu v celkovej výške
6 233,20 € na financovanie:
a) výdavkov súvisiacich s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu vo výške 1 992,00
€
b) výdavkov na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko vo výške 1 250,00 €
c) výdavkov projektu „Bezpečnostným kamerovým systémom proti kriminalite v obci
Lošonec“ vo výške 2 991,20 €, t.j. vlastné finančné prostriedky
3) v rámci rozpočtového opatrenia č. 4/2018 použitie finančných prostriedkov z účtu
„Cesty“ z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 13 386,60 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 5 461,80 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 7 924,80 €
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
6. Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov
I. Sedgwick informovala poslancov, že nájomníci obecnej bytovky požiadali obecné
zastupiteľstvo o pokračovanie nájmu a doložili všetky potrebné náležitosti. 7 žiadateľov
podmienky na pridelenie nájomného bytu splnilo a 1 žiadateľ o prenájom bezbariérového
bytu nesplnil spodnú hranicu príjmu. Keďže obec neobdržala inú žiadosť o pridelenie
bezbariérového bytu, poslanci pridelili súčasnej nájomníčke bezbariérový byt s výnimkou.
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti nájomníkov obecnej bytovky, bytov č. 1, č. 3, č. 4., č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9
o u zatvorenie nových nájomných zmlúv.
II. schvaľuje
Žiadosti nájomníkov obecnej bytovky o uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
nasledovne:
- bezbariérový byt č.1 s výnimkou,
- byty č. 3, č. 4 , č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
7. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Lošonec
JUDr., Ing. Anna Jurovčíková podala dňa 13.06.2018 žiadosť o zmenu územného plánu
obce Lošonec, ktorá spočíva v zahrnutí parcely č. 596, parcela reg. E, o výmere 499 m²,

evidovanej pre k.ú. Lošonec, do intravilánu, a to výlučne pre účely výstavby stajne, senníka
a skladu náradia.
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť JUDr., Ing. Anny Jurovčíkovej o zmenu územného plánu obce Lošonec, ktorá
spočíva v zahrnutí parcely č. 596, parcela reg. E, o výmere 499 m², evidovanej pre k.ú.
Lošonec, do intravilánu, a to výlučne pre účely výstavby stajne, senníka a skladu náradia.
II. schvaľuje
Žiadosť JUDr., Ing. Anny Jurovčíkovej o zmenu územného plánu obce Lošonec, ktorá
spočíva v zahrnutí parcely č. 596, parcela reg. E, o výmere 499 m², evidovanej pre k.ú.
Lošonec, do intravilánu, a to výlučne pre účely výstavby stajne, senníka a skladu náradia.
Žiadateľka zmenu územného plánu uhradí na vlastné náklady.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
8. Interpelácie poslancov
Eliška Štibraná:
a) požiadala o opravu priekopy pri chodníku na zákrute a to spevnením priekopy korýtkami
od chodníka
b) požiadala ekonómku o pravidelné informovanie poslancov o prijatých finančných
príspevkoch od firmy Alas Slovakia, s.r.o. Navrhla použiť časť získaných prostriedkov od
firmy Alas Slovakia s.r.o. na vybudovanie chodníka v obci.
František Buchanec:
- navrhol zrušenie oploteného priestranstva pri Obecnej bytovke. Poslanci sa dohodli, že
vhodná bude najskôr diskusia s nájomníkmi bytovky, či majú záujem o využitie
priestranstva pri bytovke, prípadne im bude vyrubený poplatok za prenájom verejného
priestranstva.
Bernardína Severíniová:
- na hlavnej ceste v blízkosti rodinného domu p. Severíniovej v kanáli niekto osadil dve sitá.
Kanál sa z toho dôvodu upcháva a pri nadmerných zrážkach vytápa vchod a dvor B.
Severíniovej. Poslanci súhlasili, aby skúsila 1 sito odstrániť.
- zaujímala sa, či má starosta nové informácie ohľadom plánovaného obchvatu Lošonca.
Starosta povedal, že nové informácie nemá, firma Alas Slovakia s.r.o. túto vec rieši.
JUDr. Michal Jurovčík navrhol spísanie podmienok firme Alas Slovakia ohľadom tonáže
vyvezeného kameniva. Starosta uviedol, že Ing. Polákovi už požiadavky zaslal. Zahrnul aj
rekonštrukciu Materskej školy. Eliška Štibraná sa spýtala, či obec prispieva na Materskú
školu. Ekonómka informovala, že obec dopláca sumou 20 000 Eur ročne na prevádzkové
výdavky Materskej školy. JUDr. Jurovčík sa zaujímal o možnosť odkúpenia budovy MŠ.
Starosta povedal, že oprava strechy a budovy by bola finančne nákladná a navrhol výstavbu
novej Materskej školy na pozemku oproti dolnej autobusovej zastávky.

9. Rôzne
Starosta – informoval poslancov OcZ:
že obec získala dotáciu 38 500 Eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Obec by mala
investovať vlastné prostriedky v sume 49 205 Eur. Starosta by rád získal podporu od firmy
Alas Slovakia /štrk, piesok/ a znížil výšku nákladov spolufinancovania obce na sumu cca
10 000 Eur.
- o zatekajúcej streche na Kultúrnom dome. Obec žiadala o dotáciu na rekonštrukciu KD,
ktorú ale nezískala. Chce dať vyhotoviť cenovú ponuku na plechovú strechu, ktorá je v
havarijnom stave.
- o organizácii 2. ročníka súťaže o Pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru o
najlepšiu posádku hasičov-zdravotníckych záchranárov, ktorá sa bude konať aj v našej obci.
- o konaní akcie „Hurá prázdniny“, ktorá sa uskutoční dňa 30.06.2018 na futbalovom
ihrisku v Lošonci. Na podnet poslanca sa rozhodol akciu uskutočniť v mene obce, čo
znamená, že obec sa bude finančne spolupodielať.
10. Diskusia obyvateľov obce
M. Sloboda povedal, že nový rodinný dom na ulici Záhumenice oproti Bednárovým je postavený
iba 2 m od obecnej cesty, čo je málo miesta. Nevie, ako mal povolené a zamerané. Navrhol,

aby obec prijala VZN, v ktorom by bola špecifikovaná požiadavka, že nový vlastníci majú
povolené stavať minimálne 4 m od hranice obecnej cesty. JUDr. Michal Jurovčík súhlasil s
touto požiadavkou a uviedol, že aj nové rodinné domy pri vstupe do obce sú vybudované
veľmi blízko pri ceste. Navrhol zapracovať túto požiadavku do zmeny územného plánu obce
Lošonec. J. Bartoň požiadal, aby obec vymerala a vykolíkovala obecnú cestu.
Pripomienkoval tiež, že keď sa zameriavala navrhovaná cesta, tak len z jednej strany, čiže
občania jednej strany by darovali zo svojich pozemkov obci na výstavbu cesty a druhá
strana nie. L.Ondrejkovičová oboznámila občanov, že podala na Obecný úrad 3 žiadosti, z
toho dve boli adresované Obecnému zastupiteľstvu a jedna Stavebnej komisii. Tieto
žiadosti sú podpísané viacerými majiteľmi pozemkov ulice Záhumenice. Spýtala sa, prečo
nebola pri zameraní cesta vtedy aj vykolíkovaná. Obyvatelia pozemkov na druhej strane
ulice majú oplotenú obecnú cestu. L. Ondrejkovičová uviedla, že v žiadosti o vytýčenie
obecnej cesty, majú ona aj susediaci občania podozrenie, že nový stavebník neoprávnene
realizuje stavbu na obecnej ceste. Navrhla tiež určiť osobu – mediátora, ktorý by túto
situáciu riešil.
Ľ. Bednárová objasnila, že pokiaľ nie sú na ulici postavené ďalšie rodinné domy, tak sa dá
táto situácia včas riešiť. Ak sa domy už raz postavia, bude neskoro. Žiada tiež o
vykolíkovanie obecnej cesty. JUDr. Michal Jurovčík vysvetlil, že geodet Ing. Fančovič
vypracoval jednoduchý náčrt, no keďže neprišlo k žiadnej dohode medzi vlastníkmi, ďalej
sa nepokračovalo. Vysvetlil, že všetko je na báze súkromno-právnych vzťahov.
J. Bartoň vysvetlil, že zameranie pozemkov malo ovplyvniť iba vlastníkov jednej strany
ulice. Je ochotný dať časť zo svojho pozemku na cestu, ale nie väčšiu časť. Kompromis by
mala urobiť aj druhá strana. M. Sloboda povedal, že starosta zle predniesol zámer
vyčlenenia obecnej cesty, všetko sa zastavilo na „8 m ceste“. Starosta povedal, že zisťoval
možnosť vybudovania jednosmernej cesty , čo ale z dôvodu dĺžky nie je možné. JUDr.
Michal Jurovčík odporučil úpravu hraníc budovania rodinných domov u zhotoviteľa
územného plánu. Tiež navrhol, aby obec zaslala Žiadosť o stavebný dohľad Stavebnému

úradu v Trnave, ktorý by osadenie novostavby rodinného domu oproti r. Bednárových
preveril.
11. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 14.06.2018

Overovatelia:
Eliška Štibraná

.....................................................

JUDr. Michal Jurovčík

.....................................................

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 14.06.2018
od č. 15/2018 po č. 22/2018
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 14.06.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 14.06.2018
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh poslanca JUDr. Michala Jurovčíka na zmenu programu OcZ konaného dňa
14.06.2018, ktorá pozostáva v doplnení nového bodu 7. Žiadosť o zmenu Územného plánu
obce Lošonec a doplnenie bodu 9) Interpelácie poslancov za bod č. 7
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 14.06.2018 v nasledovnom znení:
12)Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
13)Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
14)Prerokovanie záverečného účtu.
15)Informácia o rozpočtových opatreniach 2018.
16)Úprava rozpočtu na rok 2018.
17)Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov.
18)Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Lošonec.
19)Interpelácie poslancov.
20)Rôzne.
21)Diskusia obyvateľov obce.
22)Záver.

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok 2017
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2017
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
443,12 EUR
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1/2018 z 28.02.2018, č. 2/2018 z 30.04.2018, č.
3/2018 z 31.05.2018
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
214 039,73 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 22 786,35 €
Príjmy celkom
236 826,08 €

Bežné výdavky
219 010,88 €
Kapitálové výdavky
10 163,20 €
Výdavkové finančné operácie 7 652,00 €
Výdavky celkom
236 826,08 €

II. schvaľuje
1) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy
214 039,73 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 22 786,35 €
Príjmy celkom
236 826,08 €

Bežné výdavky
219 010,88 €
Kapitálové výdavky
10 163,20 €
Výdavkové finančné operácie 7 652,00 €
Výdavky celkom
236 826,08 €

2) v rámci rozpočtového opatrenia č. 4/2018 použitie rezervného fondu v celkovej výške
6 233,20 € na financovanie:
a) výdavkov súvisiacich s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu vo výške 1 992,00
€
b) výdavkov na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko vo výške 1 250,00 €
c) výdavkov projektu „Bezpečnostným kamerovým systémom proti kriminalite v obci
Lošonec“ vo výške 2 991,20 €, t.j. vlastné finančné prostriedky
3) v rámci rozpočtového opatrenia č. 4/2018 použitie finančných prostriedkov z účtu
„Cesty“ z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 13 386,60 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 5 461,80 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 7 924,80 €
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti nájomníkov obecnej bytovky, bytov č. 1, č. 3, č. 4., č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9
o u zatvorenie nových nájomných zmlúv.
II. schvaľuje
Žiadosti nájomníkov obecnej bytovky o uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
nasledovne:
- bezbariérový byt č.1 s výnimkou,
- byty č. 3, č. 4 , č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť JUDr., Ing. Anny Jurovčíkovej o zmenu územného plánu obce Lošonec, ktorá
spočíva v zahrnutí parcely č. 596, parcela reg. E, o výmere 499 m², evidovanej pre k.ú.
Lošonec, do intravilánu, a to výlučne pre účely výstavby stajne, senníka a skladu náradia.

II. schvaľuje
Žiadosť JUDr., Ing. Anny Jurovčíkovej o zmenu územného plánu obce Lošonec, ktorá
spočíva v zahrnutí parcely č. 596, parcela reg. E, o výmere 499 m², evidovanej pre k.ú.
Lošonec, do intravilánu, a to výlučne pre účely výstavby stajne, senníka a skladu náradia.
Žiadateľka zmenu územného plánu uhradí na vlastné náklady.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

