ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 13.09.2016 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) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok a Správa z kontroly.
3) Schvaľovanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
4) Dodatok Správy audítora k účtovnej závierke za rok 2015.
5) Výdajňa odberných oprávnení.
6) Interná smernica Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
7) Interná smernica o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, EÚ, zahraničia...
8) Doplnenie uznesenia č. 34/2016 /Zmena územného plánu/.
9) Doplnenie uznesenia č. 35/2016 /Predaj obecného pozemku/.
10) Žiadosť o odvodnenie cesty.
11) Financovanie dovozu betónu na ihrisko.
12) Rôzne.
13) Diskusia obyvateľov obce.
14) Interpelácie poslancov.
15) 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 Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Michala Jurovčíka.
Starosta Mgr. Juraj Rábara navrhol doplniť program o bod č. 11) Financovanie betónu s
dopravou na ihrisko.

Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 13.09.2016
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 13.09.2016
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok a správa z kontroly
2.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za II. polrok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
viac ako 15 dní. Návrh plánu konrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 je
prílohou tejto zápisnice. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
2.2 Správa z kontroly
Kontrolórka Ing. Jana Púchla vykonala kontrolu ohľadom vybavovania petícií a sťažností za
obdobie august 2015. Na OcÚ boli doručené dve sťažnosti, ktoré boli evidované v zmysle
platnej legislatívy. Jedna sťažnosť bola postúpená na Stavebný úrad do Trnavy a druhá
sťažnosť riešená na OcÚ. Kontrolórka odporučila obci vypracovať Smernicu na
vybavovanie sťažností. Ďalej sa zamerala na kontrolu cestovných náhrad za mesiac február
2016. Formálna stránka kontroly obsahovala všetky potrebné náležitosti. Výpočet sa odvíjal
od typu cesty zamestnancov. 4 pracovné cesty absolvoval štatutár. Výpočet ceny pohonných
hmôt bol vyrátaný v zmysle Štatistického úradu SR. Všetko bolo vykonané podľa predpisov.
3. Schvaľovanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov, že návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec bol vyvesený na
úradnej tabuli obce Lošonec od 12.08.2016 do 08.09.2016.
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla dve pripomienky k Návrhu VZN:

PRIPOMIENKA Č. 1
Pôvodné znenie:
Čl. IV ods. 2 – Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 15. marca príslušného
rozpočtového roka osobne alebo poštou do podateľne Obecného úradu v Lošonci.
Rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
Navrhovaná zmena znenia: doplnenie a zmena textu
Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 31. októbra príslušného
kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka osobne alebo poštou
do podateľne Obecného úradu v Lošonci. Rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch žiadateľ môže podať žiadosť aj v inom
termíne.
Odôvodnenie:
Pre tvorbu rozpočtu na nasledujúci rok by bolo výhodnejšie vedieť presnú výšku žiadostí
o dotácie a zároveň na aký účel a akcie budú poskytnuté. Preto navrhujem zmenu termínu
predkladania žiadostí.
Ak by žiadateľ chcel požiadať o dotáciu v inom termíne a obec by vyhodnotila túto akciu
ako mimoriadne prospešnú pre obec, mohla by sa urobiť výnimka a žiadateľ by mohol
podať žiadosť aj v inom termíne.
PRIPOMIENKA Č. 2
Pôvodné znenie:
Čl. V ods. 5 písm. a) – O poskytnutí dotácie a o jej výške rozhodujú orgány obce takto:
a) starosta obce posudzuje a schvaľuje
– dotáciu do výšky 250,00 € žiadateľom, ktorí sú právnické osoby,
- dotáciu do výšky 150,00 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby.
Navrhovaná zmena znenia: doplnenie textu
O poskytnutí dotácie a o jej výške rozhodujú orgány obce takto:
a) starosta obce posudzuje a schvaľuje
– dotáciu do výšky 250,00 € žiadateľom, ktorí sú právnické osoby,
- dotáciu do výšky 150,00 € žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby – podnikatelia.
Odôvodnenie:
Aby bolo zrejmé, že dotáciu je možné poskytnúť len fyzickej osobe – podnikateľovi.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Pripomienky č. 1 a 2 a pozmeňujúce návrhy k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec.
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec po
zapracovaní pripomienok č. 1 a 2 a pozmeňujúcich návrhov

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
4. Dodatok Správy audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov o dodatku Správy audítora k účtovnej
závierke za rok 2015.
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Dodatok Správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 k 31.12.2015.
5. Výdajňa odberných oprávnení
Ekonómka informovala, že v prípade krízovej situácie, musí mať obec zriadenú výdajňu
odberných oprávnení. Výdajňa bola zriadená v zasadačke Obecného úradu v Lošonci na
základe rozhodnutia Krajského úradu Trnava dňa 31.03.2004 pod číslom 30.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Zriadenie výdajne odberných oprávnení č. 30 v priestoroch zasadačky Obecného úradu
Lošonec, Lošonec 62 na základe rozhodnutia krajského úradu Trnava zo dňa 31.03.2004 a
v zmysle Metodického pokynu Okresného úradu Trnava, č.p.: OU TT-OKR1A/2014/00888-5/ zo dňa 27.03.2014.
6. Interná Smernica Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starosta Mgr. Juraj Rábara predložil poslancom OcZ Internú Smernicu Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Lošonec, ktorá nahrádza smernicu č. 03 Rozpočtové
pravidlá obce Lošonec, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 23.04.2015.
Poslanci nepredniesli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec
schvaľuje
Internú smernicu č. 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
7. Interná Smernica o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, EÚ, zahraničia...
Starosta Mgr. Juraj Rábara predložil poslancom OcZ Internú Smernicu o postupe a
zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, zo zahraničia poskytnutých na

konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce. Poslanci nepredniesli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 07/2016 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
z Európskej Únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
schvaľuje
Internú smernicu č. 07/2016 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z
Európskej Únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
8. Doplnenie Uznesenia č. 34/2016 /Zmena územného plánu/
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov, že na zasadnutí OcZ v Lošonci dňa
06.06.2016 bola Uznesením č. 34/2016 schválená zmena Územného plánu obce.
Spracovateľ Zmeny územného plánu Ing. Polonec doporučil doplniť uznesenie o chýbajúce
údaje.
Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Doplnenie Uznesenia č. 34/2016 zo dňa 06.06.2016 o nasledovné údaje:
1.) Obecné zastupiteľstvo obce Lošonec schvaľuje tieto žiadosti občanov o zmenu
územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Vladimíra Vala /nar.07.07.1957/ o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec,
parcela č. 637/7 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného domu.
b) žiadosť Ľudmily Ležovičovej /nar.19.07.1965/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 637/5 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného
domu.
c) žiadosť Blaženy Horváthovej /nar.14.09.1968/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 637/6 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného
domu.
d) žiadosť Rudolfa Škrabáka /nar.02.10.1965/ o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník,
parcela č. 881 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: rekreácia.
e) žiadosť Pavla Rábaru /nar.17.04.1974/ o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník,
parcely č. 882 a 884 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: rekreácia.
f) žiadosť Eduarda Štibraného /nar.15.01.1972/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 1598/2 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba
poľnohospodárskych stavieb – včelín a sklad.
g) žiadosť Ondreja Jurovčíka (Vinohradníctvo a Vinárstvo Jurovčík, s.r.o., IČO 46 933 468,

DIČ SK 2023394010) o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 707, 708,
709, 710 a 711 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba vinárskej prevádzky.
h) žiadosť obce Lošonec, IČO 00682292, DIČ 2021147733, zastúpenú starostom obce Mgr.
Jurajom Rábarom o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parcela č. 267/2, ktorého
vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Požadované funkčné využitie: nekomerčná
občianska vybavenost - materská škola a parkovanie.
2/ Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného plánu
uhradia v plnom rozsahu žiadatelia uvedení v bode 1/.
3/ Obecné zastupiteľstvo obce Lošonec schvaľuje obstaranie novej zmeny územného plánu
a poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu obce a odborne
spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona.
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: Michal Jurovčík, František Buchanec
Hlasovali proti: 0
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
9. Doplnenie uznesenia č. 35/2016 / Predaj obecného pozemku/
Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor navrhol obci doplniť Uznesenie č. 35/2016 zo dňa
06.06.2016 ohľadom odpredaja obecného pozemku. Poslanci súhlasia s doplnením
uznesenia č. 35/2016.
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie Uznesenia č. 35/2016 zo dňa 06.06.2016 o nasledovné údaje:
Predaj pozemku o výmere 14 m2, v geometrickom pláne č. 35/2016, vyhotovenom Ing.
Jozefom Fančovičom, dňa 14.03.2016 a úradne overenom Okresným úradom Trnava,
katastrálnym odborom pod číslom 390/2016 dňa 21.03.2016, definovanom ako diel číslo 2,
odčleneného od parcely CKN č. 256/1, katastrálne územie Lošonec, vo vlastníctve Obce
Lošonec, sa odpredáva podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, do vlastníctva vlastníkov stavby so s.č. 180 postavenej na parcele
CKN 204/2, vytvorenej aj z dielu č. 2, manželom Peter Nídel, nar. 19.09.1953 a Darina
Nídlová rod. Kostolanská, nar. 16.10.1957, obaja bytom Lošonec 180, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za už schválenú kúpnu cenu 7€/m2.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
10. Žiadosť o odvodnenie cesty
Iveta Sedgwick informovala poslancov OcZ, že na Obecný úrad bola dňa 05.08.2016
doručená žiadosť o odvodnenie dažďových vôd od K. Vozárovej. Poslanci boli oboznámení
so žiadosťou aj s priloženou fotodokumentáciou. Poslanec František Buchanec uviedol, že
vlastníkom cesty nie je obec, ale Lesy SR. Starosta oboznámil poslancov, že na cestu bolo
dovezené 1 nákladné auto štrku a zabezpečí ešte 1 prepravu štrku.

Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť K. Vozárovej o odvodnenie dažďových vôd.
11. Financovanie dovozu betónu na ihrisko
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval o úprave podlahy prístrešku na ihrisku v
Lošonci. Betón /18 m³/ vrátane dopravy bol objednaný dňa 30.08.2016 objednávkou
č.46/2016 v sume 1100 € od firmy ALAS s.r.o., Polianky 23, Bratislava. Starosta sa dohodol
s Ing. Polákom z firmy ALAS s.r.o., že obec môže použiť prostriedky, ktoré boli prijaté v
r. 2016 v zmysle Zmluvy o spolupráci, na úhradu faktúry za betón vrátane dopravy v zmysle
vyššie uvedenej objednávky.
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie časti prostriedkov, ktoré boli prijaté v roku 2016 v zmysle Zmluvy o spolupráci, na
úhradu faktúry za betón of firmy ALAS s.r.o., Polianky 23, Bratislava, na úpravu podlahy
prístrešku na ihrisku v Lošonci (objednávka č. 46/2016 betón vrátane dopravy 18 m³)
v sume 1100 €.
Hlasovanie: 3:0:1
Hlasovali za: Michal Jurovčík, František Buchanec, Miroslav Jurovatý
Hlasovali proti: 0
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
12. Rôzne
12.1 Rada školy MŠ
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval OcZ, že do rady školy pri MŠ Lošonec musí
delegovať jedného zástupcu zriaďovateľa. Starosta delegoval do Rady školy pri MŠ
Lošonec Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na delegovanie Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
II. schvaľuje
delegovanie Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
12.2 Cesta ku kameňolomu
Poslankyňa Bernardína Severíniová informovala poslancov OcZ, že občania sa jej sťažujú
na frekvenciu prejazdu a preťaženia nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú do kameňolomu

aj v nedeľu, čo má za následok praskanie rodinných domov. Starosta bude kontaktovať Ing.
Poláka z firmy ALAS s.r.o. a zistí, či sa dá regulovať pracovná doba prevádzky
kameňolomu. Poslanec František Buchanec navrhol zaviesť príplatok za prejazd obcou v
dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov. P. Štibraná sa informovala, či bude kameňolom
zvyšovať množstvá vyrobeného kameňa v dôsledku výstavbu obchvatu. Sťažovala sa tiež na
prašnosť a devastáciu cesty. Poslanec Michal Jurovčík navrhol zistiť, či je možné regulovať
prejazd nákladných vozidiel obcou formou vypracovania VZN.
12.3 Výstava veteránov
Starosta Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov, že dňa 22.10.2016 o 14,00 h sa uskutoční
v Lošonci výstava veteránov.
13. Diskusia obyvateľov obce
E. Štibraná:
a) sa informovala, či by obec mohla upraviť cestu medzi Obecným úradom a kaviarňou. Pri
intenzívnejších dažďoch vyplavuje kamene a štrk od Obecného úradu na hlavnú cestu.
b) požiadala, aby obec v zimnom období zabezpečila odhŕňanie cesty v okolí obecného
úradu.
J. Palkovič – informoval poslancov, že si na svojom pozemku vyhotovil zvod, ktorým mu
steká dažďová voda na vlastný pozemok. Navrhol to ako riešenie problému zaplavovania
pozemku p. Vozárovej.
E. Štibraný – informoval obecné zastupiteľstvo:
a) že za krížom pri kameňolome je nelegálna skládka odpadov (vrecia, vedrá v kríkoch) a
rampa ku skládke odpadov pri kríži je zo zadnej strany cesty odrezaná.
b) o úniku vody na obecnom vodovode pri jeho chate. Vodovodná šachta je stále plná.
Kontaktoval niekoľkokrát poruchovú službu TAVOS, ktorá vodovod opravila. Problém stále
pretrváva. Opätovne kontaktoval Trnavskú vodárenskú spoločnosť a.s., Priemyselná 10,
Piešťany.
c) požiadal zamestnankyne OcÚ, aby vyhlásili v obecnom rozhlase informáciu o zákaze
vypaľovania organického materiálu. Sťažoval sa, že občania vypaľujú zemiakový odpad.
14. Interpelácie poslancov
František Buchanec – sa informoval,
a) čo sa deje so žiadosťou na rekonštrukciu Domu smútku a KD. Starosta informoval
poslancov OcZ, že obec momentálne nemá žiadne konkrétne informácie.
b) či sa vystavujú nové zmluvy na hrobové miesta. Pracovníčka Iveta Sedgwick
informovala, že Zmluvy sú vystavené a občania platia za hrobové miesta.
15. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 13.09.2016

Overovatelia:
František Buchanec v.r.
Michal Jurovčík v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 13.09.2016
od č. 43/2016 po č. 55/2016
Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 13.09.2016
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 13.09.2016
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Pripomienky č. 1 a 2 a pozmeňujúce návrhy k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec.
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec po
zapracovaní pripomienok č. 1 a 2 a pozmeňujúcich návrhov

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Dodatok Správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 k 31.12.2015.
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Zriadenie výdajne odberných oprávnení č. 30 v priestoroch zasadačky Obecného úradu
Lošonec, Lošonec 62 na základe rozhodnutia krajského úradu Trnava zo dňa 31.03.2004 a
v zmysle Metodického pokynu Okresného úradu Trnava, č.p.: OU TT-OKR1A/2014/00888-5/ zo dňa 27.03.2014.
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec
schvaľuje
Internú smernicu č. 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 07/2016 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
z Európskej Únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
schvaľuje
Internú smernicu č. 07/2016 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z
Európskej Únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Doplnenie Uznesenia č. 34/2016 zo dňa 06.06.2016 o nasledovné údaje:
1.) Obecné zastupiteľstvo obce Lošonec schvaľuje tieto žiadosti občanov o zmenu
územného plánu obce Lošonec:

a) žiadosť p. Vladimíra Vala /nar.07.07.1957/ o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec,
parcela č. 637/7 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného domu.
b) žiadosť Ľudmily Ležovičovej /nar.19.07.1965/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 637/5 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného
domu.
c) žiadosť Blaženy Horváthovej /nar.14.09.1968/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 637/6 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba rodinného
domu.
d) žiadosť Rudolfa Škrabáka /nar.02.10.1965/ o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník,
parcela č. 881 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: rekreácia.
e) žiadosť Pavla Rábaru /nar.17.04.1974/ o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník,
parcely č. 882 a 884 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: rekreácia.
f) žiadosť Eduarda Štibraného /nar.15.01.1972/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcela č. 1598/2 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba
poľnohospodárskych stavieb – včelín a sklad.
g) žiadosť Ondreja Jurovčíka (Vinohradníctvo a Vinárstvo Jurovčík, s.r.o., IČO 46 933 468,
DIČ SK 2023394010) o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 707, 708,
709, 710 a 711 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie: výstavba vinárskej prevádzky.
h) žiadosť obce Lošonec, IČO 00682292, DIČ 2021147733, zastúpenú starostom obce Mgr.
Jurajom Rábarom o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parcela č. 267/2, ktorého
vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Požadované funkčné využitie: nekomerčná
občianska vybavenost - materská škola a parkovanie.
2/ Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného plánu
uhradia v plnom rozsahu žiadatelia uvedení v bode 1/.
3/ Obecné zastupiteľstvo obce Lošonec schvaľuje obstaranie novej zmeny územného plánu
a poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu obce a odborne
spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona.
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: Michal Jurovčík, František Buchanec
Hlasovali proti: 0
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie Uznesenia č. 35/2016 zo dňa 06.06.2016 o nasledovné údaje:
Predaj pozemku o výmere 14 m2, v geometrickom pláne č. 35/2016, vyhotovenom Ing.
Jozefom Fančovičom, dňa 14.03.2016 a úradne overenom Okresným úradom Trnava,
katastrálnym odborom pod číslom 390/2016 dňa 21.03.2016, definovanom ako diel číslo 2,
odčleneného od parcely CKN č. 256/1, katastrálne územie Lošonec, vo vlastníctve Obce
Lošonec, sa odpredáva podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, do vlastníctva vlastníkov stavby so s.č. 180 postavenej na parcele
CKN 204/2, vytvorenej aj z dielu č. 2, manželom Peter Nídel, nar. 19.09.1953 a Darina

Nídlová rod. Kostolanská, nar. 16.10.1957, obaja bytom Lošonec 180, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za už schválenú kúpnu cenu 7€/m2.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť K. Vozárovej o odvodnenie dažďových vôd.
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie časti prostriedkov, ktoré boli prijaté v roku 2016 v zmysle Zmluvy o spolupráci, na
úhradu faktúry za betón of firmy ALAS s.r.o., Polianky 23, Bratislava, na úpravu podlahy
prístrešku na ihrisku v Lošonci (objednávka č. 46/2016 betón vrátane dopravy 18 m³)
v sume 1100 €.
Hlasovanie: 3:0:1
Hlasovali za: Michal Jurovčík, František Buchanec, Miroslav Jurovatý
Hlasovali proti: 0
Hlasovania sa zdržala: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na delegovanie Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
II. schvaľuje
delegovanie Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Michal Jurovčík, František Buchanec

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
v.r.

