ZÁ PISN ICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 11.08.2015 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
Kontrola uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
Schválenie VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
7.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu
projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
8.
Rôzne
9.
Diskusia obyvateľov obce
10.
Interpelácie poslancov
11.
Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Miroslava Jurovatého a Františka
Buchanca.
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.08.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.08.2015
Hlasovanie: 4:0:0.

2. Kontrola uznesení
Pracovníčka OcÚ Iveta Sedgwick prečítala uznesenia z OcZ od začiatku roka 2015.
Kontrolórka Ing. Jana Púchla navrhla, že bude na nasledujúcich OcZ kontrolovať plnenie
uznesení a informovať bude iba o nesplnených. Poslanci s návrhom kontrolórky súhlasili.
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
kontrolu uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Kontrolórka Ing. Jana Púchla oboznámila poslancov OcZ s plánom kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na obecnej
tabuli. Kontrolórka bude sledovať zverejňovanie faktúr, zmlúv a zápisníc na webovej
stránke obce.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlasovanie: 4:0:0
4. Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla poslancom OcZ Správu z kontroly hlavného
kontrolóra. Kontrola bola zameraná na kontrolu opatrení, dodržiavanie VZN o
jednorazovom príspevku pre novonarodené deti. Kontrolou zistila, že v minulom období
bola novonarodeným deťom vyplatená iba polovičná suma. Navrhla poslancom zvážiť, či
plánujú vyplácať novonarodeným deťom v budúcnosti stanovenú sumu alebo bude
vypracovné a prerokované nové VZN. Poslanci OcZ sa dohodli, že súčasné VZN do konca
roka meniť nebudú. Zmeny sa budú riešiť k budúcemu roku. Kontrolórka vyčísli do
budúceho OcZ presnú sumu, ktorú bude treba doplatiť novonarodeným deťom za minulé
obdobia.
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontroly hlavného kontrolóra
5. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
Ekonómka Renata Slobodová predniesla poslancom OcZ Správu o plnení rozpočtu k

30.06.2015.
Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu k 30.06.2015
6. Schválenie VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
II. schvaľuje
VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
Hlasovanie: 4:0:0
7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
II. neschvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
POZNÁMKA:
Poslanec OcZ Martin Horváth sa informoval, prečo obec neoslovila minimálne 3 firmy so
žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky ohľadom vybavovania verejného obstarávania
pre obec v rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“. Navrhol
stretnutie s osobou, ktorú pozná a môže obci poradiť ohľadom získavania dotácií z
Eurofondov.

Bod č. 7 sa prekladá na prerokovanie k budúcemu zasadnutiu OcZ.
8. Rôzne
Martin Horváth – telekomunikačný stĺp, na ktorom je uchytené dopravné zrkadlo pri dome
č. 99, je naklonený. Obec osloví telekomunikácie, aby stĺp opravili. Martin Horváth ponúkol
stĺp, na ktorý by sa mohlo uchytiť zrkadlo.
Materská škola:
a) možnosť zapojenia darovaného kotla na drevo, v blízkom čase bude naplánovaná brigáda;
b) obec zabezpečí drevo do MŠ;
c) tečúci radiátor v herni – starosta zisťoval ceny za nové radiátory. Dostal ponuku aj so
zľavou, cena 200 € za 3 radiátory alebo 700 € za všetky radiátory.
Záver: OcZ odporúča predložiť aj ďalšie cenové ponuky na radiátory.
Kanalizácia – starosta informoval o častých poruchách na čerpadlách.
9. Diskusia obyvateľov obce
Rudolf Ilavský:
a) informoval OcZ, že ľudia vyvážajú orezy a odpad do starého kameňolomu. Žiada, aby
starosta oslovil majiteľa a žiadal odstránenie odpadu.
b) sa sťažoval, že o susediace pozemky vedľa jeho domu sa nikto nestará a burina prerastá
až na jeho pozemok. Žiada, aby starosta oslovil majiteľov a vyzval ich na údržbu svojich
pozemkov.
c) požiadal svojho suseda o orezanie konárov brezy, keďže sa obáva pádu konárov na
elektrické a telekomunikačné káble. Sused na žiadosť nereagoval. Starosta preverí, ako sa
dá v danej veci konať a tiež osloví majiteľa pozemku.
Poznámka: V súvislosti s vývozom odpadu sa poslanci OcZ dohodli, že pracovníčky OcU
vyhlásia v obecnom rozhlase zákaz vývozu smetí a tiež vypaľovanie tráv. Pracovníčky
preveria, aké pokuty môže obec vyrubiť.
10. Interpelácie poslancov
Poslanci OcZ nepredniesli žiadne interpelácie.
11. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.

V Lošonci dňa 11.08.2015

Overovatelia:
Miroslav Jurovatý v.r.
František Buchanec v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 11.08.2015
od č. 58/2015 po č. 65/2015
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.08.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.08.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
kontrolu uznesení
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontroly hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu k 30.06.2015

Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
II. schvaľuje
VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
II. neschvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

V Lošonci 18.06.2015

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

