ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 22.03.2016 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) Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, schválenie programu.
2) Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.
3) Zloženie sľubu poslanca – náhradníka.
4) Záujem obce o pozemkové úpravy.
5) Zmeny a doplnky územného plánu obce.
6) Ihrisko.
7) Prerokovanie zvýšenia platu starostu určeného v roku 2015 v zmysle
novely zákona č.253/1994 Zb.
8) Schválenie samostatného účtu na financie od Alasu.
9) Umiestnenie reklamného bilboardu.
10) Rôzne.
11) Diskusia obyvateľov obce.
12) Interpelácie poslancov.
13) Záver.
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Františka Buchanca a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 22.03.2016
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 22.03.2016

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Bernardína Severíniová, František Buchanec
2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara navrhol poslancom OcZ zloženie mandátovej komisie. Za
členov menoval Bernardínu Severíniovú a Františka Buchanca.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu na zloženie mandátovej komisie:
Bernardína Severíniová a František Buchanec.
II. volí
mandátovú komisiu v zložení: Bernardína Severíniová a František Buchanec.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Bernardína Severíniová, František Buchanec
3. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
3.1 Mandátová komisia overila:
a) podľa zápisu volebnej komisie, že nastupujúcim náhradníkom vo volebnom obvode č. 1
na uprázdnený mandát po poslankyni Mgr. Márii Krátkej je Mgr. Michal Jurovčík.
b) Na základe čestného vyhlásenia Mgr. Michala Jurovčíka, že nevykonáva funkciu, ktorá je
nezlúčiteľná s funkciou poslanca ( podľa § 11 ods. 2 písm. a/ až d/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
3.2 Starosta slávnostne odovzdal Mgr. Michalovi Jurovčíkovi osvedčenie náhradníka
poslanca OcZ.
3.3. Mgr. Michal Jurovčík zložil sľub poslanca.
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo
podľa ust. § 51 ods. 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Mgr. Michala Jurovčíka po zániku mandátu poslankyne Mgr. Márii
Krátkej.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu mandátovej komisie o splnení zákonných podmienok pre nástup náhradníka
Mgr. Michala Jurovčíka.

b) že, Michal Jurovčík zložil zákonom predpísaný sľub a tak naplnil zákonné podmienky
pre výkon funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Lošonci.
4. Záujem obce o pozemkové úpravy
Poslankyňa Bernardína Severíniová vyjadrila názor, že občania nie sú informovaní s
pozemkovými úpravami. Zaujímala sa, či budú musieť vlastníci pozemkov dať časť zo
svojich pozemkov na prístupové cesty. Poslanec Mgr. Jurovčík objasnil, že pozemkové
úpravy sú otázkou 5-6 rokov. Vysvetlil, že z parciel registra „C“ by mohla obec vymáhať
vyššiu daň. Starosta vysvetlil, že žiadosť o pozemkové úpravy podala obec dňa 03.02.2016.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo
má záujem a súhlasí
s konaním v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
schvaľuje
konanie v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: 4:0:1
Hlasovali za: Miroslav Jurovatý, František Buchanec, Róbert Hrádela, Mgr. Michal
Jurovčík
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
5. Zmeny a doplnky územného plánu obce
Starosta informoval poslancov OcZ, že ak sa zmeny a doplnky územného plánu schvália,
tak bude Návrh zmien a doplnkov vyvesený na úradnej tabuli obce a tiež zverejnený na
webovej stránke obce. Občania budú môcť podávať svoje návrhy na Obecný úrad. Obecné
zastupiteľstvo potom rozhodne, ktoré zmeny budú zapracované do Zmien a doplnkov ÚP
obce.
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
vypracovanie nových Zmien a Doplnkov Územného plánu obce Lošonec.
II. schvaľuje
a) vypracovanie nových Zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec,
b) poveruje starostu Mgr. Juraja Rábaru na zabezpečenie a obstaranie Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:1

Hlasovali za: Miroslav Jurovatý, František Buchanec, Róbert Hrádela, Mgr. Michal
Jurovčík
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
6. Ihrisko
Starosta informoval občanov, že má záujem o to, aby sa futbalové ihrisko v Lošonci
využívalo na priateľské zápasy, cvičenia hasičov a rôzne akcie pre deti. Vyzval poslancov,
aby určili finančnú čiastku na úpravu ihriska, vyrovnanie plochy a šatňu. Futbalisti si
upravia terén na vlastné náklady. Poslanec Miroslav Jurovatý určil cenu nákladov pre obec
odhadom na 1500 €.
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii futbalového ihriska v Lošonci
7. Prerokovanie zvýšenia platu starostu určeného v roku 2015 v zmysle
novely zákona č.253/1994 Zb.
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo
na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
I. berie na vedomie
že na základe uznesenia č. 6/2015 zo dňa 08.01.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 5
%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – starostovi od 1.01.2016 patrí plat
vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
II. schvaľuje
od 01.01.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 5 % podľa § 4 ods. 2,
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík
8. Schválenie samostatného účtu na financie od Alasu
Ekonómka Renata Slobodová sa informovala, či poslanci súhlasia oddeliť finančné
prostriedky od firiem ALAS SLOVAKIA s.r.o. a Drevoindustria Smolenice, s.r.o. na
samostatný terminovaný účet v banke.
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

možnosť vytvoriť samostatný terminovaný účet na finančné príspevky od firiem ALAS
SLOVAKIA s.r.o. a Drevoindustria Smolenice, s.r.o., o budúcej zmluve.
II. schvaľuje
vytvorenie samostatného terminovaného účtu na finančné príspevky od firiem ALAS
SLOVAKIA s.r.o. /zmluva o spolupráci/ a Drevoindustria Smolenice, s.r.o., Lošonec 244
/darovacia zmluva/.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík
9. Umiestnenie reklamného billboardu
Na Obecný úrad v Lošonci bola doručená žiadosť spoločnosti STA-BAG-BAU s.r.o.,
Palárikova 290/15, Senica na umiestnenie reklamného billboardu 2x1 m v obci Lošonec.
Podľa VZN č. 5/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou umiestnenie reklamnej
tabule schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lošonci.
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti STA-BAG-BAU s.r.o., Palárikova 290/15, Senica (konateľ Jozef
Stanek) o umiestnenie reklamného billboardu 2x1 m v obci Lošonec
II. schvaľuje
a) umiestnenie reklamného billboardu 2x1 m spoločnosti STA-BAG-BAU s.r.o., Palárikova
290/15, Senica v obci Lošonec Lošonec,
b) určuje miesto na umiestnenie reklamného billbaordu 2x1 m spoločnosti STA-BAG-BAU
s.r.o. : za kostolom alebo na obecnom pozemku oproti cintorínu na obdobie 1 roka.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík
10. Rôzne
ALAS Slovakia s.r.o. - starosta sa stretol s Ing. Polákom z firmy ALAS Slovakia s.r.o., ktorý
prisľúbil obci finančný príspevok. Keďže firma bude obci vyplácať finančný príspevok,
nebude už viac hradiť náklady na zametanie a čistenie cesty. Firma bude poskytovať
občanom Lošonca, ktorý majú v obci trvalý pobyt 15 % zľavu na kúpu kameňa.
Revízia hasiacich prístrojov – firma VADAS (konateľ Jozef Vadovič, Bohdanovce nad
Trnavou) vykonala revízie hasiacich prístrojov v MŠ, KD a Obecnom úrade v Lošonci.
Fidlicanti a Čerešenky – starosta informoval poslancov OcZ, že obce Horné Orešany a
Smolenice prispievajú z rozpočtu obce na folklórne ľudové súbory. Detský ľudový súbor
Čerešenka ponúkol vystúpenie na akciu stavania mája v obci Lošonec. Starosta navrhol
poslancom OcZ zvážiť možnosť finančného príspevku obce pre spomínané súbory.

Stavanie mája – sa uskutoční v sobotu dňa 30.04.2016.
Kladenie vencov – úcta obetiam vojny sa uskutoční dňa 8.05.2016.
Brigáda – čistenie okolia obce sa bude konať v sobotu dňa 9.04.2016. Poľovníci sa pridajú
tiež a darujú mäso na varenie guláša. Obec zabezpečí 2 kontajnery.
Schôdza s majiteľmi pozemkov pri ihrisku – ohľadom prípojky na vodu a elektrinu. Dátum
bude oznámený vopred. Obec zoženie cenové ponuky na výkopové práce.
Byt č. 2, bytový dom Lošonec 243
Škodová komisia v zastúpení F. Buchancom, M. Jurovatým a M. Slobodom bola zhodnotiť
technický stav bytu č. 2 nájomného bytového domu v Lošonci. Komisia spísala zistené
nedostatky, ktoré sú zdokumentovaní v protokole o technických nedostatkoch.
Byt č. 1 – poslanci žiadajú, aby obec vyzvala nájomníčku bytu č. 1 bytového domu Lošonec
243 o odstránenie prístrešku na balkóne.
11. Diskusia obyvateľov obce
12. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
13. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 22.03.2016

Overovatelia:
František Buchanec v.r.
Róbert Hrádela v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 22.03.2016
od č. 11/2016 po č. 21/2016
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 22.03.2016
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 22.03.2016
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Bernardína Severíniová, František Buchanec
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu na zloženie mandátovej komisie:
Bernardína Severíniová a František Buchanec.
II. volí
mandátovú komisiu v zložení: Bernardína Severíniová a František Buchanec.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Bernardína Severíniová, František Buchanec
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo
podľa ust. § 51 ods. 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Mgr. Michala Jurovčíka po zániku mandátu poslankyne Mgr. Márii
Krátkej.

Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu mandátovej komisie o splnení zákonných podmienok pre nástup náhradníka
Mgr. Michala Jurovčíka.
b) že, Michal Jurovčík zložil zákonom predpísaný sľub a tak naplnil zákonné podmienky
pre výkon funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Lošonci.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo
má záujem a súhlasí
s konaním v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
schvaľuje
konanie v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: 4:0:1
Hlasovali za: Miroslav Jurovatý, František Buchanec, Róbert Hrádela, Mgr. Michal
Jurovčík
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
vypracovanie nových Zmien a Doplnkov Územného plánu obce Lošonec.
II. schvaľuje
a) vypracovanie nových Zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec,
b) poveruje starostu Mgr. Juraja Rábaru na zabezpečenie a obstaranie Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:1
Hlasovali za: Miroslav Jurovatý, František Buchanec, Róbert Hrádela, Mgr. Michal
Jurovčík
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rekonštrukcii futbalového ihriska v Lošonci

Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo
na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
I. berie na vedomie
že na základe uznesenia č. 6/2015 zo dňa 08.01.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 5
%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – starostovi od 1.01.2016 patrí plat
vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
II. schvaľuje
od 01.01.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 5 % podľa § 4 ods. 2,
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
možnosť vytvoriť samostatný terminovaný účet na finančné príspevky od firiem ALAS
SLOVAKIA s.r.o. a Drevoindustria Smolenice, s.r.o., o budúcej zmluve.
II. schvaľuje
vytvorenie samostatného terminovaného účtu na finančné príspevky od firiem ALAS
SLOVAKIA s.r.o. /zmluva o spolupráci/ a Drevoindustria Smolenice, s.r.o., Lošonec 244
/darovacia zmluva/.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti STA-BAG-BAU s.r.o., Palárikova 290/15, Senica (konateľ Jozef
Stanek) o umiestnenie reklamného billboardu 2x1 m v obci Lošonec
II. schvaľuje
a) umiestnenie reklamného billboardu 2x1 m spoločnosti STA-BAG-BAU s.r.o., Palárikova
290/15, Senica v obci Lošonec Lošonec,
b) určuje miesto na umiestnenie reklamného billbaordu 2x1 m spoločnosti STA-BAG-BAU
s.r.o. : za kostolom alebo na obecnom pozemku oproti cintorínu na obdobie 1 roka.

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav
Jurovatý, Mgr. Michal Jurovčík

V Lošonci 22.03.2016
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
v.r.

