ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 18.10.2016 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, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,schválenie programu.
2) Žiadosti občanov o zmenu územného plánu.
3) Kotle bytovka.
4) Informácie o rozpočtových opatreniach.
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 Františka Buchanca a Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Mgr. Michala Jurovčíka.
Ekonómka Renata Slobodová navrhla doplniť program o bod č. 4) Informácie o
rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 18.10.2016 s doplneným bodom č. 4) Informácie
o rozpočtových opatreniach.
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 18.10.2016.
Hlasovanie: 3:0:0

Hlasovali: Róbert Hrádela, Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec
2. Žiadosti občanov o zmenu územného plánu
Na Obecný úrad boli doručené ďalšie žiadosti o zmenu Územného plánu. Starosta Mgr.
Juraj Rábara navrhol poslancom pripojiť tieto žiadosti k predošlým žiadostiam o zmenu
územného plánu obce Lošonec, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
13.09.2016 Uznesením č. 51/2016.
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Tomáša Pátka, L. Novomeského 1017/32, Hlohovec-Šulekovo /nar.18.05.1981/
o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník, parcela č. 2300/3 v k.ú. Lošonec, požadované
funkčné využitie: rekreácia.
b) žiadosť p. Petra Nídla, Lošonec 180 /nar.19.09.1953/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 1178/58 a č. 1179/37 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie:
výstavba rodinných domov.
c) žiadosť p. Ivana Slobodu, Lošonec 268 /nar.17.06.1969/ o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely č. 1178/59 a č. 1179/38 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné
využitie: výstavba rodinných domov.
d) žiadosť p. Terézii Detkovej, Horné Orešany 545 /nar.17.04.1952/ o zmenu územného
plánu v lokalite Lošonec, parcela č. 149 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie:
výstavba rodinných domov.
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: 3:0:0
Hlasovali: Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec, Róbert Hrádela

3. Kotle bytovka
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov o havarijnom stave kotlov na
Obecnej bytovke, Lošonec 243. Revízny technik vydal písomnú správu o zlom technickom
stave vykurovacích telies a nedostupnosti náhradných dielov. Starosta navrhol poslancom
túto situáciu riešiť nákupom nových vykurovacích telies. Cena za 9 kotlov by mala byť aj
vrátane montáže cca 9 000 Euro. Poslanci s výmenou kotlov súhlasili. Starosta navrhol
financovanie kombináciou fondu opráv a úveru. Obec si dá vypracovať cenové ponuky, na
základe ktorých sa bude rozhodovať o výške úveru a na základe toho osloví 3 banky so
žiadosťou o vypracovanie nezáväzných úverových ponúk na financovanie nákupu kotlov.

Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
havarijný stav vykurovacích telies na Obecnej bytovke, Lošonec 243
II. schvaľuje
výmenu všetkých vykurovacích telies na Obecnej bytovke, Lošonec 243. Obec si dá
vypracovať cenové ponuky a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Michal Jurovčík, František Buchanec
4. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o rozpočtovom opatrení
č. 3/2016 zo dňa 01.08.2016, v rámci ktorého boli do bežných príjmov rozpočtu zahrnuté
prostriedky účelovo poskytnuté DPO SR vo výške 700 Euro.
Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 zo dňa 01.08.2016
Ekonómka Renata Slobodová ďalej informovala poslancov OcZ o rozpočtovom opatrení č.
04/2016 zo dňa 05.08.2016, ktorým vykonal zmenu vo výdavkoch rozpočtu starosta obce, v
zmysle čl. 11, bodu 8, Internej smernice IS – 03 Rozpočtové pravidlá obce.
Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 zo dňa 05.08.2016
5. Rôzne
5.1 Dom smútku – starosta obce Mgr. Juraj Rábara oboznámil poslancov OcZ, že p. Steiner
ho informoval o stiahnutí výzvy na rekonštrukciu domov smútku. Projekt bol vypracovaný.
Poslanci žiadajú, aby poradca vo verejnom obstarávaní firma Proteus s.r.o. vydala písomné
vyrozumenie o tom, že výzva bola zrušená.
5.2 KD – starosta obce informoval poslancov OcZ, že plánuje kúpiť do KD nové stoly a
stoličky.
5.3 Deň úcty k starším – dňa 23.10.2016 o 16,00 sa uskutoční v KD Lošonec posedenie pre
dôchodcov.
5.4 Prostriedky na opravu a údržbu cesty – ekonómka Renata Slobodová informovala
poslancov OcZ o nasledovných výdavkoch:

a) faktúra č. 2016500185 v sume 200,- Euro od firmy G.B.DAD s.r.o., Orešanská 7, Trnava
/postrek - cesta na ulici Záhumenice I/
b) faktúra č. 2016500141 v sume 210,02 Euro od firmy A.S.A. Trnava spol. s.r.o.,
Priemyselná 5, Trnava /zametanie miestnych komunikácií v obci Lošonec/
c) doklad z registračnej pokladnice od firmy Bestrent v sume 369,60 Euro za prenájom
valca HD8 /cesta na ulici Záhumenice I).
Ekonómka navrhla financovať tieto výdavky z prostriedkov určených na opravy a údržbu
ciest, ktoré sú vedené na účte č. SK4102000000002919777391.
Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Použitie prostriedkov určených na opravy a údržbu ciest na vyplatenie faktúr:
a) č. 2016500185 v sume 200,- Euro od firmy G.B.DAD s.r.o., Orešanská 7, Trnava /postrek
- cesta na ulici Záhumenice I/
b) č. 2016500141 v sume 210,02 Euro od firmy A.S.A. Trnava spol. s.r.o., Priemyselná 5,
Trnava /zametanie miestnych komunikácií v obci Lošonec/
II. neschvaľuje
Použitie prostriedkov určených na opravy a údržbu ciest na vyplatenie dokladu z
registračnej pokladnice od firmy Bestrent v sume 369,60 Euro za prenájom valca HD8
/cesta na ulici Záhumenice I).
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec
5.5 Vývoz smetí – František Buchanec navrhol umiestniť tabuľu „prísny zákaz vývozu
smetí“ pri kríži na ceste ku kameňolomu. Sú tam povyhadzované vedrá, vrecia a iný odpad.
5. 6 Oprava miestnej komunikácie – Róbert Hrádela sa informoval u starostu, či riešil
opravu miestnej komunikácie. Navrhol, aby starosta kontaktoval firmy, ktoré vykonávajú
opravy ciest a dal si vypracovať cenové ponuky.
5.7 Vysporiadanie cesty – Ivan Sloboda sa informoval, či starosta riešil vysporiadanie cesty
na ulici Záhumenice II. Navrhol, aby obec zvolala všetkých vlastníkov pozemkov na
stretnutie. I. Sloboda hovoril s viacerými vlastníkmi pozemkov na ulici Záhumenice II, ktorí
sa vyjadrili, že by obci svoju časť cesty darovali. Starosta riešenie cesty konzultoval s
geodetom, ktorý mu prvotne odporučil riešiť vysporiadanie pozemkov. Mgr. Jurovčík
navrhol, aby geodet naskôr cestu vymeral, čím sa zistí, ktorí obyvatelia sú vlastníkmi
pozemkov pod cestou.
5.8 Prípojky na ihrisko – Róbert Hrádela sa informoval ohľadom zavedenia prípojok na
ihrisko (elektrina, voda). Starosta oboznámil poslancov OcZ, že projekt ešte nie je
vypracovaný.
5.9 Zimná údržba – Starosta informoval poslancov OcZ, že odhŕňanie miestnych
komunikácii počas zimy je už zabezpečené.

6. Diskusia obyvateľov obce
7. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
8. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 18.10.2016

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 18.10.2016
od č. 59/2016 po č. 65/2016
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Mgr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 18.10.2016 s doplneným bodom č. 4) Informácie
o rozpočtových opatreniach.
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 18.10.2016.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Tomáša Pátka, L. Novomeského 1017/32, Hlohovec-Šulekovo /nar.18.05.1981/
o zmenu územného plánu v lokalite Jahodník, parcela č. 2300/3 v k.ú. Lošonec, požadované
funkčné využitie: rekreácia.
b) žiadosť p. Petra Nídla, Lošonec 180 /nar.19.09.1953/ o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 1178/58 a č. 1179/37 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie:
výstavba rodinných domov.
c) žiadosť p. Ivana Slobodu, Lošonec 268 /nar.17.06.1969/ o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely č. 1178/59 a č. 1179/38 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné
využitie: výstavba rodinných domov.
d) žiadosť p. Terézii Detkovej, Horné Orešany 545 /nar.17.04.1952/ o zmenu územného
plánu v lokalite Lošonec, parcela č. 149 v k.ú. Lošonec, požadované funkčné využitie:
výstavba rodinných domov.
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: 3:0:0
Hlasovali: Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec, Róbert Hrádela
Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
havarijný stav vykurovacích telies na Obecnej bytovke, Lošonec 243
II. schvaľuje
výmenu všetkých vykurovacích telies na Obecnej bytovke, Lošonec 243. Obec si dá
vypracovať cenové ponuky a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Michal Jurovčík, František Buchanec
Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 zo dňa 01.08.2016
Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 zo dňa 05.08.2016
Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Použitie prostriedkov určených na opravy a údržbu ciest na vyplatenie faktúr:
a) č. 2016500185 v sume 200,- Euro od firmy G.B.DAD s.r.o., Orešanská 7, Trnava /postrek
- cesta na ulici Záhumenice I/
b) č. 2016500141 v sume 210,02 Euro od firmy A.S.A. Trnava spol. s.r.o., Priemyselná 5,
Trnava /zametanie miestnych komunikácií v obci Lošonec/
II. neschvaľuje
Použitie prostriedkov určených na opravy a údržbu ciest na vyplatenie dokladu z
registračnej pokladnice od firmy Bestrent v sume 369,60 Euro za prenájom valca HD8
/cesta na ulici Záhumenice I).
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: Róbert Hrádela, Mgr. Michal Jurovčík, František Buchanec

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
v.r.

