Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 18.02.2015 o 17.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny

Program:
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie
programu
2.
Štatút obce Lošonec
3.
Rokovací poriadok OcZ v Lošonci
4.
Voľba Komisie podľa UZ č. 357/2004 Z.z.
5.
Rokovací poriadok Komisie podľa UZ č. 357/2004 Z.z.
6.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7.
Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce a správa kontrolnej činnosti
za
rok 2014 hlavného kontrolóra obce
8.
Rôzne
9.
Diskusia obyvateľov obce
10.
Interpelácie poslancov
11.
Záver
1.

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Krátku a Františka Buchanca.
Za členov návrhovej komisie odporučil schváliť Mgr. Máriu Krátku a Františka Buchanca.
Starosta predstavil svoju osobnú poradkyňu Helenu Dadíkovú. Keďže H. Dadíková nemá v
obci Lošonec trvalý pobyt, starosta požiadal prítomných poslancov o možnosť udelenia
slova pre H. Dadíkovú.
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
a) návrh starostu obce na zloženie návrhovej komisie
b) návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
c) prítomnosť Heleny Dadíkovej, poradkyne starostu na OcZ a žiadosť starostu o udelenie
slova pre H. Dadíkovú v prípade potreby
II. schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Mária Krátka a František Buchanec
b) zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
c) prítomnosť H.Dadíkovej na OcZ a udelenie slova
Hlasovanie 4:0:0.

Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 18.02.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 18.02.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
2. Štatút obce
Starosta predložil poslancom návrh nového štatútu obce, ktorý vypracovala H. Dadíková.
Materiál bol zaslaný poslancom e – mailom. Požiadal ju o komentár a výklad k návrhu.
H. Dadíková uviedla, že vzhľadom k tomu, že zákon o obecnom zriadení prešiel mnohými
zmenami (posledná k 1.júlu 2014), je potrebné riešiť aj zmeny interných predpisov obce.
Návrh znenia nového štatútu už zohľadňuje všetky aktuálne zmeny zákona.
V predchádzajúcom štatúte bola zmienka o obecnej rade, ktorá v obci nebola zriadená,
navyše boli niektoré typy ocenení, ktoré sa podľa starostu neuplatňovali.
V súvislosti so symbolmi obce, ktoré štatút uvádza, H. Dadíková upozornila, že obci chýba
pred obecným úradom obecná vlajka a starostovi v kancelárii erb obce.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Štatútu obce Lošonec
II. schvaľuje:
Štatút obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0.
3. Rokovací poriadok OcZ v Lošonci
Starosta obce predložil na rokovanie návrh nového rokovacieho poriadku OcZ, ktorý
vypracovala H. Dadíková. Rokovací poriadok je rozšírený napr. o prípravu na OcZ,
poslanci musia 4-5 dní pred uskutočnením OcZ dostať materiál, ktorý bude predmetom
rokovania OcZ ( napr. správy HK, návrh rozpočtu a pod.). Obsahuje aj postupy, ako má
OcZ prijať uznesenia. Je vypracovaný podľa aktuálne platného zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Rokovacieho poriadku OcZ v Lošonci
II. schvaľuje
Rokovací poriadok OcZ v Lošonci
Hlasovanie: 4:0:0

4. Voľba komisie podľa UZ č. 357/2004 Z.z.
Starosta informoval o povinnosti obce schváliť osobitnú komisiu. H. Dadíková oboznámila
poslancov s povinnosťami, ktoré vyplývajú pre starostu z ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov musí byť zriadená v každej obci. Obec
vytvorí 3- člennú komisiu, ktorá bude kontrolovať, či si starosta plní svoju povinnosť
(podanie oznámenia funkcií, zamestnaní...). Starosta pri nástupe do funkcie vyplnil tlačivo
oznámenia o majetkových pomeroch za rok 2013. Zvolená komisia bude kontrolovať
deklarované príjmy a majetok starostu ku dňu nástupu do funkcie za rok 2013 a následne
ku dňu 31.3.2015 za rok 2014. Komisia nesmie zverejňovať osobné údaje, zverejniť smie
iba plat starostu.
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci a jej
predsedu;
II. volí
Komisiu na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci v zložení: predseda Róbert Hrádela,
členovia Miroslav Jurovatý a František Buchanec.
Hlasovanie: 4:0:0
5. Rokovací poriadok Komisie podľa UZ 357/2004 Z.z.
Starosta oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom komisie na ochranu verejného
záujmu.
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci
II. schvaľuje:
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci.
Hlasovanie: 4:0:0
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený v zmysle zákona
( vyvesený na úradnej tabuli obce 15 dní). Kontrolórka Ing. Jana Púchla oboznámila
poslancov s plánom kontrolnej činnosti. V pláne je o.i. kontrola opatrení odporúčaných na
nápravu nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami, kontrola dodržiavania
uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v procese
inventarizácie majetku obce, plánované stanoviská k návrhu záverečného účtu obce za rok
2014 a ďalšie kontroly podľa potreby.
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015
II. schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015.
Hlasovanie: 3:0:0
7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra a správa o kontrolnej činnosti za
rok 2014
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla správu o výsledkoch následnej kontroly
a kontrolnej činnosti za rok 2014. Predmetom kontroly bolo:
a) dodržiavanie zákona o cestovných náhradách za rok 2013, cestovné príkazy, kontrola
výšky náhrad, vyúčtovanie a schválenie pracovnej cesty. Z dôvodu vysokej frekvencie
pracovných ciest v krátkych časových intervaloch, kontrolórka odporúčala zvážiť nutnosť a
efektivitu využívania finančných prostriedkov;
b) zistenie výšky cestovného, ktoré bolo platené prostredníctvom čipovej karty;.
c) porovnanie súladu pracovných ciest s knihou príchodov a odchodov za prvý štvrťrok r.
2014;
d) kontrola financovania Materskej školy, dodržiavanie VZN č. 1/2013. Kontrolou bolo
zistené, že financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva nebolo v súlade
s ustanoveniami VZN č. 1/2013, ale bolo o 7 500 € vyššie;
e) kontrola jednorazového príspevku na dieťa za roky 2011-2014 podľa platných podmienok
VZN č. 4/2008 – podmienky neboli dodržané. Bolo vyplatených o 363 € menej, ako určuje
platné VZN.
Kontrolórka vypracovala stanovisko k rozpočtu za r. 2014 a stanovisko k záverečným účtom
za r. 2013, zúčastňovala sa na zasadaniach OcZ a školeniach.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
a) návrh správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
b) návrh správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavného kontrolóra obce
II. schvaľuje:
a) Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce.
b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie: 4:0:0
8. Rôzne
8.a) Starosta obce informoval o problémoch s kuričom v MŠ – nezvláda pridelenú
funkciu, bol podrobený dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny. Starosta vyzval
poslancov o návrh riešenia. Mgr. Mária Krátka požiadala o uverejnenie ponuky pracovného

miesta kuriča na webovej stránke obce a vyhlásením v obecnom rozhlase.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
a) Informáciu starostu o personálnych problémoch s kuričom MŠ;
b) žiadosť o uverejnenie ponuky pracovného miesta kuriča na webovej stránke obce
a vyhlásením v obecnom rozhlase.
Hlasovanie: 4:0:0
8.b) Starosta obce informoval o zmene územného plánu obce – v procese zmeny ÚP bolo
veľa nedostatkov a nekorektných postupov, vznikol spor medzi JUDr. Annou Jurovčíkovou
a Imrichom Slobodom. Návrh územného plánu nebol schválený v OcZ, nebol zverejnený
a neexistuje uznesenie k zmene, resp. schváleniu zmeny UP. Územný plán je už
vypracovaný, ale bez rozhodnutia OcZ je neplatný. Sporné strany sa môžu obrátiť na
Spoločný obecný úrad – stavebný úrad, resp. súd.
Stavebný úrad by mal preskúmať, či pri zmene ÚP neboli porušené záujmy obce.
Obyvateľ obce Miroslav Sloboda sa informoval, či JUDr. Anna Jurovčíková zaplatila za
zmenu územného plánu, ktorá sa realizovala. Na OcÚ prišla faktúra za zmenu UP, obec
faktúru zaplatila.
8.c) Starosta obce informoval o problémoch v obecnej bytovke:
a) kotle sú predimenzované, kúrenie je veľmi zle urobené;
b) ČOV – nefunkčná, kúpa novej ČOV bude stáť okolo 5000 €;
c) nájomné zmluvy – nájomníci musia doložiť doklady o príjmoch, ktoré budú posudzované
a obec uzatvorí s nájomníkmi nové nájomné zmluvy, ktoré musia spĺňať podmienky,
súvisiace so skutočnosťou, že bytovka bola postavená s príspevkom Štátneho fondu rozvoja
bývania.
9. Diskusia obyvateľov obce
9.1)Miroslav Sloboda – upozornil, že za kostolom nesvieti verejné osvetlenie.
9.2) Mgr. Mária Krátka – upozornila, že:
a)verejné osvetlenie pred rodinnými domami ( Čechovými a Malíškovými ) blikajú;
b) za Pavlínou Štibranou je nová lampa, ktorá je zbytočná. Navrhla, že verejné osvetlenie lampa môže byť presunutá na iné, viac potrebné miesto.
Starosta vyzve Vladimíra Jankoviča, aby objasnil situáciu, zistí kto hradil náklady.
9.3)Zdenek Geschwandtner - prečerpávacie zariadenie na začiatku obce spôsobuje zápach a
hluk. Pán Z.Geschwandtner navrhol vybudovanie panelového betónového plotu. Pozemok
pod prečerpávacím zariadením je obecný.
Starosta navrhne stretnutie s TAVOS a pokúsi sa nájsť riešenie.
9.4) František Buchanec - predniesol požiadavky a návrh :
a) cez futbalové ihrisko prechádzajú traktory a nákladné autá, žiada o umiestnenie zábrany
a zamedzenie vstupu;

b) navrhuje, aby obec umiestnila pred Obecným úradom schránku na sťažnosti, podnety a
pripomienky občanov.
10. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
11. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ .

V Lošonci dňa 18.02.2015

Overovatelia:
Mgr. Mária Krátka v.r.
František Buchanec v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 18.02.2015
od č. 13 po č. 21
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
a) návrh starostu obce na zloženie návrhovej komisie
b) návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
c) prítomnosť Heleny Dadíkovej, poradkyne starostu na OcZ a žiadosť starostu o udelenie
slova pre H. Dadíkovú v prípade potreby
II. schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Mária Krátka a František Buchanec
b) zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
c) prítomnosť pani Heleny Dadíkovej na OcZ a udelenie slova
Hlasovanie 4:0:0.
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 18.02.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 18.02.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Štatútu obce Lošonec
II. schvaľuje:
štatút obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0.

Uznesenie č. 16/2015

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Rokovacieho poriadku OcZ v Lošonci
II. schvaľuje
rokovací poriadok OcZ v Lošonci
Hlasovanie: 4:0:0

Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci a jej
predsedu
II. volí
Komisiu na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci v zložení: predseda Róbert Hrádela,
členovia predseda Miroslav Jurovatý a František Buchanec.
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci
II. schvaľuje:
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu OcZ v Lošonci.
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
II. schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie: 3:0:0
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :

a) návrh správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
b) návrh správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavného kontrolóra obce
II. schvaľuje:
a) Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce.
b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
a) Informáciu starostu o personálnych problémoch s kuričom MŠ;
b) žiadosť o uverejnenie ponuky pracovného miesta kuriča na webovej stránke obce
a vyhlásením v obecnom rozhlase.
Hlasovanie: 4:0:0

