Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 15.04.2015 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::
1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
2. Prerokovanie zmeny územného plánu obce Lošonec
3. VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a úprava rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia obyvateľov obce
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Róberta Hrádelu a Máriu Krátku. Za
členov návrhovej komisie odporučil schváliť Martina Horvátha a Františka Buchanca.
Uznesenie č. 32/2015
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
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 15.04.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 15.04.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
2. Prerokovanie zmeny územného plánu obce Lošonec
Starosta pozval na rokovanie OcZ zainteresované strany ohľadom návrhu zmien a doplnkov
územného plánu obce č. 02/2014 Ing. Polonca, Ing. Krúpovú, Ing. Dušana Drozdu, JUDr.
Ing. Annu Jurovčíkovú a Imricha Slobodu. JUDr. Ing. Anna Jurovčíková ani Imrich Sloboda
sa rokovania nezúčastnili. Ing. Dušan Drozda nevedel o problémoch medzi dotknutými
stranami, o návrh zmien a doplnkov územného plánu požiadal on sám kvôli vybudovaniu

svojho projektu na Jahodníku a celý návrh zafinancoval. Netušil o problémoch medzi JUDr.
Ing. Annou Jurovčíkovou a Imrichom Slobodom a o tom, že bývalý starosta o návrhu ÚP
neinformoval OcZ. Poslanci nesúhlasia so schválením celého Návrhu zmien a doplnkov
územného plánu obce a žiadajú Ing. Miroslava Polonca, (odborné činnosti v stavebníctve.
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava), aby vyňal z návrhu zmien a doplnkov projekt JUDr. Ing.
Anny Jurovčíkovej. Po oddelení súhlasia so schválením návrhu zmien a doplnkov Ing.
Dušana Drozdu. Ing. Dušan Drozda toto odčlenenie odmieta hradiť. Poslanci sa informovali
u Ing. M. Polonca, koľko by táto zmena obec stála. Činí to čiastku okolo 100,00 €. Michal
Jurovčík prišiel na OcZ po tejto diskusii a objasnil spor so susedom, ktorý má záujem
riešiť.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh zmeny územného plánu obce Lošonec s pripomienkami.
3. Schválenie VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
Poslancom OcZ bol vopred zaslaný Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi.
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky zo strany obyvateľov obce ani poslancov.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
a) návrh na zrušenie VZN obce Lošonec č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci
Lošonec z dôvodu neaktuálnosti
b) návrh VZN obce Lošonec č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec
II. ruší
VZN obce Lošonec č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec z dôvodu
neaktuálnosti
III. schvaľuje
VZN obce Lošonec č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a úprava rozpočtu
Starosta informoval poslancov OcZ o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lošonec, ktorý bol platný od r. 2007 do r. 2013. Navrhol OcZ predĺženie platnosti Programu
pre rok 2015.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lošonec (20072013) pre rok 2015,
II. schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lošonec (20072013) pre rok 2015 s tým, že do konca roka 2015 bude Program hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce Lošonec (2007 – 2013) uvedený do súladu s ustanoveniami novelizovaného
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenia č. 2/2015:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
169 281 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
169 281 €

Bežné výdavky
165 094 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3 200 €
Výdavky celkom
168 294 €

Ide o navýšenie výdavkov o sumu 680 € v položke 01.1.1 637 011 Štúdie, expertízy,
posudky z dôvodu povinnosti vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roku 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
II. schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. 2/2015:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
169 281 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
169 281 €

Bežné výdavky
165 094 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3 200 €
Výdavky celkom
168 294 €

Ide o navýšenie výdavkov o sumu 680 € v položke 01.1.1 637 011 Štúdie, expertízy,
posudky z dôvodu povinnosti vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roku 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Rôzne
5.1. Stavanie „mája“ – poslanci prerokovali návrh starostu na podujatie a odporučili
stavanie „mája“ pred Obecným úradom v Lošonci dňa 1.05.2015.
5.2. Prenájom drvičky konárov – starosta odporučil prenajať drvičku od miestneho
obyvateľa Ľuboša Braniša z dôvodu finančnej výhodnosti. Obec uzatvorí s Ľ. Branišom
dohodu o výpožičke za odplatu.
5.3. Spolupráca s firmou ALAS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Polianky 23, 841 01
Bratislava – starosta obce pripravuje stretnutie s Ing. Vladimírom Polákom, technickým
riaditeľom firmy ohľadom:

a) odvozu stavebného odpadu;
b) zametania cesty.
Obyvatelia obce informovali starostu, že firma ALAS SLOVAKIA, s.r.o., v minulosti v
horúcich letných dňoch zabezpečovala polievanie cesty. Starosta bude o tejto možnosti
rokovať s Ing. V. Polákom.
5.4. Zaparkované vozidlo oproti č. d. 210 – poslanci a starosta rokovali o probléme
motorového vozidla, zaparkovaného oproti domu č. 210. Vozidlo znižuje viditeľnosť iným
motorovým vozidlám. Starosta osobne žiadal majiteľku osobného automobilu, aby vozidlo
preparkovala. Obec zašle majiteľke výzvu na preparkovanie vozidla. Pokiaľ výzvu nebude
rešpektovať, obec nahlási jej konanie na Okresné riaditeľstvo policajného zboru - Dopravný
inšpektorát v Trnave.
5.5. Materská škola Lošonec – pre chorobu zamestnankýň škôlky (riaditeľky, kuchárky a
upratovačky) je MŠ od 15.04 do 17.04. zatvorená. Zastupovanie učiteľky MŠ má obec
vyriešené, nemá však zastupujúcu kuchárku. K tomuto problému
Poslankyňa Mária Krátka:
a) navrhla v prípade takejto situácie objednať stravu z iného zariadenia.
Starosta oznámil OcZ, že bude hľadať kuchárku na zastupovanie pre prípad ochorenia
kuchárky. Táto osoba by mohla vykonávať tiež vedúcu školskej kuchyne, ktorú momentálne
robí súčasná kuchárka. Keďže kuchárka MŠ by nemala byť súčasne aj vedúcou MŠ, obec
zverejní na obecnej tabuli a tiež vyhlási oznam o hľadaní pozície vedúcej školskej jedálne v
MŠ.
b) žiada, aby si učiteľky MŠ brali dovolenky a prenášali iba minimálny počet dní do
nasledujúceho roka.
Ekonómka Renáta Slobodová navrhla, aby starosta vydal interný predpis (Pracovný
poriadok zamestnancov obce Lošonec) pre všetkých zamestnancov, ktorý by riešil aj
dovolenky.
c) upozornila na vodičov jazdiacich neprimeranou rýchlosťou smerom k
poľnohospodárskemu družstvu. Sú to zamestnanci Ing. Ondreja Jurovčíka. Michal Jurovčík
povedal, že upozorní zamestnancov a tiež oboznámil OcZ, že do 3 mesiacov by mala byť
prevádzka s drevom presunutá do iného sídla.
5.6. Obecná bytovka – dňa 23.04. 2015 sa uskutoční stretnutie poslancov OcZ, na ktorom
budú posudzovať príjmy nájomníkov a žiadosti o prenájom obecných bytov. Začiatkom
mája 2015 vydá obec nájomníkom nové nájomné zmluvy, v ktorých bude navýšený
príspevok do fondu opráv.
5.7. ČOV na bytovke – starosta informoval o nefunkčnosti čističky odpadových vôd na
bytovke. Navrhol napojenie bytovky na kanalizáciu zadnou uličkou. Poslanec Martin
Horváth oponoval, že napojenie kanalizácie zadnou ulicou rieši iba bytovku a nie ostatných
obyvateľov obce. Navrhol napojenie po hlavnej ceste. Starosta argumentoval finančnú
náročnosť tohto riešenia. Poslanec M. Horváth navrhol kúpu novej ČOV. Starosta dlhodobú
výkonnosť novej ČOV nevidí. Poslanci zvažovali aj kúpu žumpy, ktorá by bola
vyprázdňovaná na náklady nájomníkov bytovky podľa spotreby vody. Tento problém zostal
bez konkrétneho návrhu, resp. riešenia.

6. Diskusia obyvateľov obce
7. Interpelácie poslancov
Poslanec Róbert Hrádela:
a) žiada, aby bola pri vstupe do uličky vedľa č.d. 209 osadená dopravná značka Zákaz
vjazdu nákladným vozidlám. Starosta preverí možnosť a opodstatnenosť na OR PZ - ODI,
t.j. Okresnom riaditeľstve policajného zboru, Starohájska 3, 917 01 Trnava, 0961 10 1111 –
Okresnom dopravnom inšpektoráte
( Poznámka : riaditeľ ODI : mjr. Mgr. Peter Machovič ).

b) podal sťažnosť na konanie zamestnancov TAVOS - u, (Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, Ul. Fraňa Kráľa 1, 917 01 Trnava, tel.: 033 / 596 62 11 ), ktorí vykopali žľab,
ktorým steká voda z kanalizácie do miestneho potoka. Žiadal starostu, aby situáciu
urýchlene riešil s TAVOS -om, v opačnom prípade podá podnet na príslušný orgán štátnej
správy.
( Poznámka : Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie, Ing. Rudolf Kormúth, vedúci
odboru 033/5564343, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
– vedúci oddelenia Ing. Martin Pullmann, tel. 033/5564261)

Starosta informoval OcZ, že TAVOS plánuje prerobiť kanalizáciu pri vstupe do obce.
Poslanec Martin Horváth:
navrhol usporiadať brigádu v KD. Upozornil, že podlaha v kuchyni KD je v dezolátnom
stave a nedá sa vyčistiť, preto je potrebné ju vymeniť. Rovnako upozornl na zlý technický
stav chladničky. Poslanci sa dohodli, že v najbližšom období zvolajú brigádu. Termín bude
spresnený. Požiadal starostu o vypracovanie cenových ponúk na novú protišmykovú
podlahu do KD.
Poslanec František Buchanec:
a) navrhol usporiadať brigádu na vymaľovanie Domu smútku v Lošonci. Poslanci OcZ
s návrhom súhlasili.
b) upozornil na smetisko pri kríži smerom ku kameňolomu, obyvatelia vyhadzujú zadnou
cestou nevhodný odpad. F. Buchanec navrhol v tejto lokalite umiestniť 2 veľké kamene z
kameňolomu, ktoré by zabránili prejazdu traktorov zo zadnej cesty.
8. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ .
V Lošonci dňa 17.04.2015

Overovatelia:
Mgr. Mária Krátka

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

Róbert Hrádela

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 15.04.2015
od č. 32 po č. 37
Uznesenie č. 32/2015
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 (Iveta Sedgwick)
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 15.04.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 15.04.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh zmeny územného plánu obce Lošonec s pripomienkami.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
a) návrh na zrušenie VZN obce Lošonec č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci
Lošonec z dôvodu neaktuálnosti;
b) návrh VZN obce Lošonec č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec;
II. ruší
VZN obce Lošonec č. 6/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec z dôvodu
neaktuálnosti;
III. schvaľuje
VZN obce Lošonec č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lošonec (20072013) pre rok 2015,
II. schvaľuje

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lošonec (20072013) pre rok 2015 s tým, že do konca roka 2015 bude Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Lošonec (2007 – 2013) uvedený do súladu s ustanoveniami novelizovaného
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenia č. 2/2015:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
169 281 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
169 281 €

Bežné výdavky
165 094 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3 200 €
Výdavky celkom
168 294 €

Ide o navýšenie výdavkov o sumu 680 € v položke 01.1.1 637 011 Štúdie, expertízy,
posudky z dôvodu povinnosti vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roku 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
II. schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. 2/2015:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
169 281 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
169 281 €

Bežné výdavky
165 094 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3 200 €
Výdavky celkom
168 294 €

Ide o navýšenie výdavkov o sumu 680 € v položke 01.1.1 637 011 Štúdie, expertízy,
posudky z dôvodu povinnosti vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roku 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V Lošonci 17.04.2015
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

