Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 25.03.2015 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:
Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
Oboznámenie OcZ s Protokolom o výsledku kontroly NKÚ
Prijaté opatrenia k výsledku kontroly NKÚ
Zmena územného plánu obce
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015
Návrh zmeny VZN č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi
Návrh zmeny VZN č. 5/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci
8. Schválenie platu starostu
9. Rekonštrukcia sociálnych zariadení
10. Vývoz odpadu
11. Nákup odpadových nádob
12. Rôzne
13. Diskusia obyvateľov obce
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Martina Horvátha a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Martina Horvátha a Róberta Hrádelu
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 25.03.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 25.03.2015
Hlasovanie: 4:0:0.

2. Oboznámenie OcZ s Protokolom o výsledku kontroly NKÚ
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ a prítomných obyvateľov s protokolom o výsledku
kontroly plnenia opatrení zo dňa 19.01.2015, prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontrol, vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014 zo dňa 19.01.2015
3. Prijaté opatrenia k výsledku kontroly NKÚ
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ a prítomných obyvateľov s prijatými opatreniami
na odstránenie nedostatkov na základe kontroly NKÚ SR, vykonaných podľa poverenia č.
1106/01 zo dňa 10.03.2015.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov na základe kontroly NKÚ SR, vykonaných
podľa poverenia č. 1106/01 zo dňa 10.03.2015.
4. Zmena Územného plánu obce
Starosta informoval OcZ a prítomných obyvateľov o návrhu zmien a doplnkov územného
plánu obce č. 02/2014. Ing. Dušan Drozda financoval zmenu územného plánu. Traja
obyvatelia podali písomné námietky proti návrhu mini-areálu agroturistiky JUDr. Ing. Anny
Jurovčíkovej. Poslanci s týmto návrhom tiež nesúhlasia a preto žiadajú vyňať návrh miniareálu agroturistiky z návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce. Odporúčajú schváliť
zmenu ÚP len pre Ing. Dušana Drozdu, ktorý nesúhlasí s financovaním rozdelenia Návrhu
územného plánu. Žiada, aby to zafinancovala obec. Poslanci nesúhlasia, aby obec hradila
tieto náklady a požiadali starostu, aby dohodol stretnutie s Ing. Dušanom Drozdom, JUDr.
Ing. Annou Jurovčíkovou a zainteresovanými obyvateľmi.
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmien a doplnkov územného plánu obce
5. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015
Ekonómka Renáta Slobodová predniesla návrh zmeny rozpočtu na rok 2015, týkajúci sa
rozpočtového opatrenia č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy:
169 281,- €
Kapitálové príjmy:
0,- €
Finančné príjmové operácie:
0,- €

Bežné výdavky:
164 414,- €
Kapitálové výdavky:
0,- €
Finančné výdavkové operácie: 3 200,- €

Príjmy celkom:

Výdavky celkom:

169 281,- €

167 614,- €

Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
169 281,- €
Kapitálové príjmy:
0,- €
Finančné príjmové operácie:
0,- €

Bežné výdavky:
164 414,- €
Kapitálové výdavky:
0,- €
Finančné výdavkové operácie: 3 200,- €

Príjmy celkom:

Výdavky celkom:

169 281,- €

167 614,- €

II. schvaľuje:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto :
Bežné príjmy:
169 281,- €
Kapitálové príjmy:
0,- €
Finančné príjmové operácie:
0,- €
Príjmy celkom:
169 281,- €

Bežné výdavky:
164 414,- €
Kapitálové výdavky:
0,- €
Finančné výdavkové operácie: 3 200,- €
Výdavky celkom:
167 614,- €

Hlasovanie: 4:0:0
6. Návrh zmeny VZN č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi
Poslanci boli oboznámení s návrhom zmeny VZN č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými
bytmi. Na úradnej tabuly obce je zverejnený Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní
s nájomnými bytmi. Poslanci žiadajú, aby bol na bytovku vyvesený oznam o hľadaní
domovníka.
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
7. Návrh zmeny VZN č. 5/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci
Návrh zmeny VZN č. 5/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci sa aktualizoval o ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov.
Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach v obci bol zaslaný na schválenie Veterinárnej a potravinovej správe do Trnavy.
Potom bude vyvesený na úradnú tabuľu obce.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci
8. Schválenie platu starostu
Plat starostu obce sa musí každoročne opätovne schvaľovať v OcZ v súvislosti so
stanovením priemernej mzdy v SR za predchádzajúci rok v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a v zmysle §
4 ods. 2. Plat schválený OcZ v Lošoneci dňa 08.01.2015 uznesením č. 4/2015 sa
upravuje s platnosťou od 01.01.2015 na 1487,- €.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
Návrh na úpravu platu starostu obce Lošonec v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a v zmysle § 4
ods. 2, ktorý bol schválený OcZ v Lošonci dňa 08.01.2015 uznesením č. 4/2015 s tým, že
plat sa stanovuje od 01.01.2015 na 1487,- €.
II. schvaľuje:
plat starostu obce 1487,- € od 01.01.2015
Hlasovanie: 4:0:0
9. Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Starosta navrhol poslancom OcZ:
a) rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ Lošonec z dôvodu zvyšovania počtu detí od
septembra 2015. Na poschodí je potrebné vybudovať 2-3 WC + umývadlá. Poslanci OcZ a
starosta rokovali o potrebe budovania, resp. rekonštrukcie WC vzhľadom na predpokladaný
počet detí – záujemcov o MŠ. Starosta neodporúča veľkú investíciu do MŠ, iba minimálne
úpravy. Do MŠ sa hlási 11 nových detí, 3 deti nie sú obyvateľmi Lošonca. Starosta
zabezpečí 2 cenové ponuky spĺňajúce príslušné normy.
b) rekonštrukciu WC v budove obecného úradu, vybudovanie druhého WC, (samostatné
toalety pre pánov a pre dámy), čo je z hľadiska hygieny nevyhnutné.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
a) rekonštrukciu toaliet v MŠ
b) rekonštrukciu toaliet na OcÚ
II. odporúča starostovi

zabezpečiť výber dodávateľa formou prieskumu trhu.
10. Vývoz odpadu
a) Skládka biologického odpadu pri kríži na ceste do kameňolomu nie je určená na vývoz
stavebného odpadu. Starosta oboznámil poslancov, že v Trstíne vozia stavebný odpad do
kameňolomu, ktorý ho spracováva zdarma. Starosta bude rokovať o vývoze s Ing. Polákom
z ALAS-u a dohodne podmienky vývozu stavebného odpadu.
b) Konáre, strihanie viniča – možnosťou likvidácie konárov je prenájom drvičky. Cena za
prenájom je 27€ na hodinu. Poslanci sa dohodli, že zamestnankyne OcÚ vyhlásia 2 týždne
vopred, že obec bude mať k dispozícii drvičku. Obyvatelia si na svoje náklady zabezpečia
zvoz konárov na vopred určené miesto. Táto služba bude pre obyvateľov bezplatná.
c) vývoz komunálneho odpadu – OcZ sa odporučilo starostovi objednať 3 veľkokapacitné
kontajnery. V obci sa uskutoční brigáda na vyčistenie okolia obce.
11. Nákup odpadových nádob
Starosta oboznámil OcZ s požiadavkou obyvateľov o nákup odpadových nádob a odporučil
OcZ, aby obec kúpila 10 odpadových nádob, ktoré potom predá obyvateľom za nákupnú
cenu.
12. Rôzne
a) Písomná žiadosť Edity Bartoňovej, č.d.265 – ohľadom vybudovania cesty na Ulici
Záhumnice. Poslanci OcZ zobrali žiadosť na vedomie, ale vzhľadom na finančnú situáciu
obce neodporúčajú žiadosti vyhovieť.
b) Poslanec Martin Horváth požiadal starostu obce o zvolanie škodovej komisie.
c) Starosta obce informoval, že brigáda na vyčistenie okolia obce sa uskutoční v sobotu dňa
18.03., zraz pri dolnej zastávke o 8.30 h.
d) Starosta obce informoval, že nová internetová stránka obce by mala byť spustená k
1.04.2015.
13. Diskusia obyvateľov obce
Peter Kern – informoval o traktore jazdiacom po futbalovom ihrisku, po ktorom zostali na
pozemku ihriska vyjazdené koľaje. Navrhol ohradenie ihriska.
Róbert Hrádela – sa informoval na daň za ubytovanie. Obci platí daň za ubytovanie iba
ŽOS. Zamestnankyňa obce zistí, či ešte iní chatári neposkytujú ubytovanie a na základe
toho vyrubí daň za ubytovanie.
14. Interpelácie poslancov
a) Poslankyňa Mgr. Mária Krátka – interpelovala na starostu, či sa niečo udialo ohľadom
Hotela pre psov, ktorý prevádzkuje Petra Albrechtová. Žiada, aby starosta vyzval P.
Albrechtovú, aby predložila povolenia potrebné na prevádzkovanie hotela pre psov. Keďže
OcZ v Lošonci neschválilo vedenie prevádzky P. Albrechtovej a susedia sa sťažujú na veľký
počet psov, starosta zistí u kompetentných orgánov, aké podmienky mala P. Albrechtová
splniť, aby mohla príslušné služby poskytovať. P. Albrechtová obci neplatí daň za psov.
b) Martin Horváth – interpeloval na starostu, aby preveril dodatok k zmluve s audítorom,
ktorý uzatvoril bývalý starosta Emil Štibraný na konci roka s audítorom na roky 2015, 2016,
2017 a 2018. Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 20.12.2010 Emil Štibraný podpísal
11.11.2014. Poslanci OcZ žiadajú tento dodatok napadnúť a uzatvoriť zmluvu s iným
audítorom.

15. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ .

V Lošonci dňa 25.03.2015

Overovatelia:
Martin Horváth v.r.
František Buchanec v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 25.03.2015
od č. 22 po č. 31
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Martina Horvátha a Róberta Hrádelu
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 25.03.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 25.03.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014 zo dňa 19.01.2015
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov na základe kontroly NKÚ SR, vykonaných
podľa poverenia č. 1106/01 zo dňa 10.03.2015.
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmien a doplnkov územného plánu obce
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.

b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
169 281,- €
Kapitálové príjmy:
0,- €
Finančné príjmové operácie:
0,- €

Bežné výdavky:
164 414,- €
Kapitálové výdavky:
0,- €
Finančné výdavkové operácie: 3 200,- €

Príjmy celkom:

Výdavky celkom:

169 281,- €

167 614,- €

II. schvaľuje:
návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
169 281,- €
Kapitálové príjmy:
0,- €
Finančné príjmové operácie:
0,- €
Príjmy celkom:
169 281,- €

Bežné výdavky:
164 414,- €
Kapitálové výdavky:
0,- €
Finančné výdavkové operácie: 3 200,- €
Výdavky celkom:
167 614,- €

Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie :
Plat starostu obce Lošonec v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a v zmysle § 4 ods. 2 schválený OcZ v
Lošonci dňa 08.01.2015 uznesením č. 4/2015 sa upravuje na 1487,- €.
II. schvaľuje:
plat starostu obce 1487,- €
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci

I. berie na vedomie :
a) rekonštrukciu toaliet v MŠ
b) rekonštrukciu toaliet na OcÚ
II. odporúča starostovi
zabezpečiť výber dodávateľa formou prieskumu trhu.

