ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 18.06.2015 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::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
Správa o plnení rozpočtu k 31.03.2015
Schvaľovanie zmeny rozpočtu
Správa hlavného kontrolóra za rok 2014
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
Záväzky a pohľadávky
Vyhlásenie výberového konania
Organizačná zmena
Bytovka – fond opráv, zábezpeka
Dovolenka starostu
Stravné starostu
Poplatok za zmenu územného plánu obce
Oznámenie NASES o národnom projekte a poverenie k právnym úkonom
Rôzne
Diskusia obyvateľov obce
Interpelácie poslancov
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 Františka Buchanca.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 18.06.2015

II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 18.06.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
2. Správa o plnení rozpočtu k 31.03.2015
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov OcZ so Správou o plnení rozpočtu
obce k 31.03.2015.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce k 31.03.2015
3. Schvaľovanie zmeny rozpočtu
Ekonómka OcÚ oboznámila poslancov s návrhom zmeny rozpočtu na rok 2015
rozpočtovým opatrením č. 3/2015.
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 písm. a), b), 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
171 326 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
171 326 €

Bežné výdavky
168 126 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3200 €
Výdavky celkom
171 326 €

II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v zmysle ustanovenia §14
ods. 2 písm. a), b), 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
171 326 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
171 326 €
Hlasovanie: 4:0:0

Bežné výdavky
168 126 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3200 €
Výdavky celkom
171 326 €

4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2014
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predložila na prerokovanie stanovisko hlavného kontrolóra za
rok 2014.
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
II. schvaľuje
stanovisko o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
Hlasovanie: 4:0:0
5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
Starosta obce predložil OcZ na prerokovanie záverečný účet obce a výsledky celoročného
hospodárenia za rok 2014.
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so stanoviskom k záverečnému účtu
a odporučila poslancom schváliť celoročné hospodárenie obce Lošonec a záverečný účet s
výhradou, pretože kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec v priebehu roka 2014
nesledovala dostatočne vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a
nevykonávala priebežne zmeny vo svojom rozpočte. Tým, že obec nevykonávala potrebné
zmeny rozpočtu príslušnými rozpočtovými opatreniami, konala v rozpore s ustanoveniami
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušovala aj schválené interné
predpisy.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce Lošonec za rok 2014
b)stanovisko hlavnej kontrolórky z záverečnému účtu, ktorá vyjadrila výhrady, že :
kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec v priebehu roka 2014 nesledovala
dostatočne vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala
priebežne zmeny vo svojom rozpočte. Tým, že obec nevykonávala potrebné zmeny rozpočtu
príslušnými rozpočtovými opatreniami, konala v rozpore s ustanoveniami Zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušovala aj schválené interné predpisy.
II. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Lošonec za rok 2014 s výhradou.
Výhrady:
Kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec v priebehu roka 2014 nesledovala
dostatočne vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala
priebežne zmeny vo svojom rozpočte. Tým, že obec nevykonávala potrebné zmeny rozpočtu
príslušnými rozpočtovými opatreniami, konala v rozpore s ustanoveniami Zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušovala aj schválené interné predpisy.
Hlasovanie: 5:0:0

6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv
II. schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
13 750,73 € a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 1 217,42 €.
Hlasovanie: 5:0:0
7. Záväzky a pohľadávky
Ekonómka informovala OcZ o stave záväzkov a pohľadávok obce Lošonec.
Záväzky:
1.) 1 neuhradená faktúra KEO Licencia Hroby splatná k 24.06.2015:
172,08 €
2.) Zábezpeky, nájomný dom:
4 731,44 €
3.) Nesplatený úver ŠFRB k 31.05.2015, zostatok istiny:
101 013,36 €
Pohľadávky:
1.) Nedaňové pohľadávky za rok 2015:
2. ) Nedaňové pohľadávky, predchádzajúce roky:
3.) Daňové pohľadávky za rok 2015:
4.) Daňové pohľadávky za predchádzajúce roky

5 922,49 €
4 688,49 €
28 716,06 €
4 372,97€

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
záväzky a pohľadávky obce Lošonec ku dňu 18.6.2015
8. Vyhlásenie výberového konania
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov OcZ, že súčasná riaditeľka S.
Zimmermanová odchádza z funkcie riaditeľky MŠ a zároveň vyhlasuje výberové konanie
na funkciu riaditeľa Materskej školy.
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie,
že obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom, vyhlasuje výberové
konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lošonci
9. Organizačná zmena
Ekonómka Mgr. Renata Slobodová oboznámila OcZ s organizačnou zmenou na stredisku
Opatrovateľská služba a so skutočnosťou, že obec musí znížiť počet zamestnancov z počtu
2 na 1. Obec nemá pre opatrovateľku inú pracovnú ponuku.

Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
organizačnú zmenu – zníženie počtu zamestnancov na stredisku Opatrovateľská služba z
počtu 2 na 1;
II. schvaľuje
organizačnú zmenu – zníženie počtu zamestnancov na stredisku Opatrovateľská služba z
počtu 2 na 1.
Hlasovanie: 5:0:0
10. Bytovka – fond opráv, zábezpeka
Starosta navrhol zvýšiť poplatok do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na
0,40 €/m² a upraviť zábezpeku pre nájomcov bytového domu na jednotnú výšku a to 4mesačné nájomné. Ekonómka informovala OcZ, že zábezpeka na nájomné musí byť uložené
na samostatnom bankovom účte.
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na
a) Zvýšenie poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na 0,40 €/m²
b) Úpravu výšky zábezpeky pre nájomcov bytového domu, ktorú sú povinní zaplatiť pri
podpise zmluvy o nájme a to vo výške 4 – mesačného nájomného.
c) Vytvorenie bankového účtu na zábezpeky na nájomnom
II. schvaľuje
a) Zvýšenie poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na 0,40 €/m²
Hlasovanie: 5:0:0
b) Úpravu výšky zábezpeky pre nájomcov bytového domu, ktorú sú povinní zaplatiť pri
podpise zmluvy o nájme a to vo výške 4 – mesačného nájomného.
Hlasovanie: 5:0:0
c) Vytvorenie samostatného bankového účtu na zábezpeky na nájomnom
Hlasovanie: 5:0:0
11. Dovolenka starostu
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o možnosti schváliť dovolenku
starostu v rovnakej výmere ako jemu podriadeným zamestnancom v rovnakej vekovej
skupine.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

nárok na dovolenku starostu s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov – ako primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov), t.j. že starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení
zamestnanci v rovnakej vekovej skupine
II. schvaľuje
na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – ako primerané
uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), dovolenku
starostu obce v rovnakej výmere ako prislúcha jemu podriadeným zamestnancom v
rovnakej vekovej skupine
III. odporúča starostovi obce,
aby Pracovný poriadok obce Lošonec doplnil o skutočnosti uvedené v bode II. tohto
uznesenia
Hlasovanie: 5:0:0
12. Stravné starostu
Ekonómka informovala poslancov OcZ, že na základe § 152 Zákonníka práce môže
zamestnávateľ rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie. Navrhla
poslancom schváliť starostovi stravné z dôvodu zrovnoprávnenia funkcií.
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo
na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
I. konštatuje, že
na základe § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako
zamestnancom obecného úradu;
II. odporúča starostovi obce,
aby Pracovný poriadok obce Lošonec doplnil o ustanovenie o nároku starostu na stravné
v rovnakom rozsahu ako u zamestnancov OcÚ.
Hlasovanie: 5:0:0
13. Poplatok za zmenu územného plánu obce
Ing. arch. Eva Krupová poslala obci faktúru na sumu 400 € za vypracovanie zmeny
územného plánu. Predošlá dohoda za vypracovanie bola 100 €. Poslanci požiadali starostu,
aby oslovil Ing. arch. Evu Krupovú o špecifikáciu sumy 400 €.
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zaplatenie sumy 400 € Ing. Krupovej za zmenu Územného plánu obce Lošonec

14. Oznámenie NASES o národnom projekte a poverenie k právnym úkonom
Starosta Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov OcZ o oznámení NASES ohľadom
národného projektu zvyšovania prístupnosti širokopásmového internetu.
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z
verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu
II. poveruje
svojho štatutárneho zástupcu – starostu Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete
Hlasovanie: 5:0:0
15. Rôzne
15.1 Žiadosť chatárok z Jahodníka – majiteľky 3 chát z Jahodníka sa osobne informovali na
obecnom úrade o možnosti odpustenia dane za komunálny odpad za rok 2014. Žiadajú
poslancov OcZ o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2014. Ako dôvod uviedli,
že smeti sa na Jahodníku v roku 2014 nevyvážali a oni si vozili odpad do Trnavy. Poslanci
OcZ neodporúčajú odpustenie poplatku za komunálny odpad.
15.2 Rekonštrukcia cestnej komunikácie na Jahodníku – chatár z Jahodníka žiadal obec, aby
opravila cestu k rekreačnému areálu Mládežník. Cestná komunikácia je majetkom Lesy SR
š.p. Poslanci odporúčajú, aby chatár oslovil priamo firmu Lesy SR š.p.
15.3 poslanec Martin Horváth:
a) žiada k budúcemu zasadnutiu OcZ zaradiť do programu kontrolu uznesení
b) sa informoval, prečo sa verejné osvetlenie v obci o pol noci vypína a prečo neprerokoval
starosta zmenu nadstavenia času osvetlenia na zasadnutí OcZ.
Poznámka : Poslanci a starosta sa dohodli, že svetlá budú svietiť celú noc. Poslanec M.
Horváth navrhol kúpu fotobunky.
c) sa informoval, či starosta plánuje zorganizovať brigádu ohľadom údržby a zveľadenia
domu smútku.
d)požaduje, aby starosta zorganizoval brigádu.
Poznámka : Starosta naplánoval stretnutie na 20.06.2015 o 8.30 pri dome smútku, na
ktorom sa určia práce, ktoré bude treba vykonať.
d) sa informoval, kedy obec zamestná obecného zamestnanca na kosenie a údržbu obce.
Poznámka : Starosta vysvetlil, že v obci vykonáva aktivačné práce 1 pracovník na základe
dohody medzi ÚPSVaR a obcou Lošonec (32 h/mesiac). Obec sa snaží túto situáciu riešiť.
e) žiada, aby starosta zistil u firmy ALAS s.r.o. množstvo dosiaľ vyvezeného kameňa;
f) žiada, aby obec písomne vyzvala obyvateľku domu č. 102, aby zdokladovala prevádzku
Hotela pre psov.

Poznámka : Obec preverí podmienky prevádzkovania Hotela pre psov.
g) požiadal o vysvetlenie, prečo neinformoval starosta poslancov o plánovanej obecnej
akcii „Hurá prázdniny“.
Poznámka : takúto povinnosť starostovi zákon neukladá.
16. Diskusia obyvateľov obce
P. Štibraná – sa sťažovala na rušenie nočného kľudu kameňolomom (ALAS SLOVAKIA
s.r.o.). Firma pracuje aj v noci, hlavne v horúcich dňoch sa zvyšuje prašnosť v obci.
17. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
18. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ .

V Lošonci dňa 18.06.2015

Overovatelia:
Róbert Hrádela

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

František Buchanec

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 18.06.2015
od č. 43/2015 po č. 57/2015

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
zmenu programu OcZ konaného dňa 18.06.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 18.06.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu k 31.03.2015
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v zmysle ustanovenia §14
ods. 2 písm. a), b), 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
171 326 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
171 326 €

Bežné výdavky
168 126 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3200 €
Výdavky celkom
171 326 €

II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v zmysle ustanovenia §14
ods. 2 písm. a), b), 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
171 326 €
Kapitálové príjmy
0€
Príjmové finančné operácie
0€
Príjmy celkom
171 326 €

Bežné výdavky
168 126 €
Kapitálové výdavky
0€
Výdavkové finančné operácie
3200 €
Výdavky celkom
171 326 €

Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
II. schvaľuje
stanovisko o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce Lošonec za rok 2014
b)stanovisko hlavnej kontrolórky z záverečnému účtu, ktorá vyjadrila výhrady, že :
kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec v priebehu roka 2014 nesledovala
dostatočne vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala
priebežne zmeny vo svojom rozpočte. Tým, že obec nevykonávala potrebné zmeny rozpočtu
príslušnými rozpočtovými opatreniami, konala v rozpore s ustanoveniami Zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušovala aj schválené interné predpisy.
II. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Lošonec za rok 2014 s výhradou.
Výhrady:
Kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec v priebehu roka 2014 nesledovala
dostatočne vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala
priebežne zmeny vo svojom rozpočte. Tým, že obec nevykonávala potrebné zmeny rozpočtu
príslušnými rozpočtovými opatreniami, konala v rozpore s ustanoveniami Zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušovala aj schválené interné predpisy.
Hlasovanie: 5:0:0
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv
II. schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
13 750,73 € a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 1 217,42 €.
Hlasovanie: 5:0:0

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
záväzky a pohľadávky obce Lošonec ku dňu 18.06.2015
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie,
že obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom vyhlasuje výberové
konanie na funkciu: riaditeľa Materskej školy v Lošonci
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
organizačnú zmenu – zníženie počtu zamestnancov na stredisku Opatrovateľská služba z
počtu 2 na 1
II. schvaľuje
organizačnú zmenu – zníženie počtu zamestnancov na stredisku Opatrovateľská služba z
počtu 2 na 1
Hlasovanie: 5:0:0
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na
a) Zvýšenie poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na 0,40 €/m²
b) Úpravu výšky zábezpeky pre nájomcov bytového domu, ktorú sú povinní zaplatiť pri
podpise zmluvy o nájme a to vo výške 4 – mesačného nájomného.
c) Vytvorenie bankového účtu na zábezpeky na nájomnom
II. schvaľuje
a) Zvýšenie poplatku do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na 0,40 €/m²
Hlasovanie: 5:0:0
b) Úpravu výšky zábezpeky pre nájomcov bytového domu, ktorú sú povinní zaplatiť pri
podpise zmluvy o nájme a to vo výške 4 – mesačného nájomného.
Hlasovanie: 5:0:0
c) Vytvorenie samostatného bankového účtu na zábezpeky na nájomnom
Hlasovanie: 5:0:0

Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
nárok na dovolenku starostu s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov – ako primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov), t.j. že starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení
zamestnanci v rovnakej vekovej skupine
II. schvaľuje
na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – ako primerané
uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), dovolenku
starostu obce v rovnakej výmere ako prislúcha jemu podriadeným zamestnancom v
rovnakej vekovej skupine
III. odporúča starostovi obce,
aby Pracovný poriadok obce Lošonec doplnil o skutočnosti uvedené v bode II. tohto
uznesenia
Hlasovanie: 5:0:0
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo
na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
I. konštatuje, že
na základe § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako
zamestnancom obecného úradu;
II. odporúča starostovi obce,
aby Pracovný poriadok obce Lošonec doplnil o ustanovenie o nároku starostu na stravné
v rovnakom rozsahu ako u zamestnancov OcÚ.
Hlasovanie: 5:0:0
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zaplatenie sumy 400 € Ing. Krupovej za zmenu Územného plánu obce Lošonec
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z

verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu
II. poveruje
svojho štatutárneho zástupcu – starostu Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete
Hlasovanie: 5:0:0

V Lošonci 18.06.2015

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

