ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 27.03.2017 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) Správa o výsledku finančnej kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra.
3) Žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Obnova KD Lošonec“.
4) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 2/2017.
5) Návrh na vyradenie majetku.
6) Žiadosti občanov o zmenu územného plánu.
7) Rôzne.
8) Diskusia obyvateľov obce.
9) Interpelácie poslancov.
10) 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. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 27.03.2017.
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 27.03.2017
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela

2. Správa o výsledku finančnej kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra
Kontrolórka Ing. Jana Púchla sa zamerala na kontrolu dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych noriem a interných predpisov v súvislosti s tvorbou a použitím sociálneho fondu v
roku 2016. Na základe predložených dokumentov bolo zistené, že príspevky do sociálneho
fondu boli tvorené v súlade s platnou legislatívou a uzatvorenou kolektívnou zmluvou.
Kontrolórka tiež informovala poslancov OcZ, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra bol zverejnený na úradnej tabuli obce a tiež na webovej stránke obce. K návrhu
plánu kontrolnej činnosti neboli predložené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
3. Žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Obnova KD Lošonec“
Starosta informoval OcZ, že obec Lošonec žiada o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“. Žiadosť je potrebné podať do
31.03.2017.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude
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 oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %.
II. schvaľuje
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude
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 oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
4. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 2/2017
Ekonómka oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zo dňa 28.02.2017,
ktoré bolo vykonané v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. a Internej smernice IS – 07/2016. Ide o účelovo určené prostriedky zo štátneho
rozpočtu poskytnuté na konkrétny účel – register obyvateľov, register adries a predškolskú
výchovu, ktoré boli pripísané na účet obce Lošonec v mesiaci február 2017 v celkovej výške
527,30 €.
Bežné príjmy
223 463,30 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové fin. operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 402,30 €

Bežné výdavky
205 957,30 €
Kapitálové výdavky
30 939,00 €
Výdavkové fin. operácie 5 506,00 €
Výdavky celkom242 402,30

€

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2/2017.
5. Návrh na vyradenie majetku
Ekonómka oboznámila prítomných so Zápisnicou o zistení neupotrebiteľnosti majetku,
v rámci ktorej predložila návrh na vyradenie majetku z inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016, ktorý vypracovala vyraďovacia komisia. Na
základe doporučenia inventarizačnej komisie vykonala vyraďovacia komisia dňa 1.3.2017
kontrolu majetku navrhnutého na vyradenie. Vyraďovacia komisia považuje navrhnutý
majetok za neupotrebiteľný a doporučuje tento majetok odovzdať do zberných surovín
alebo ponúknuť na predaj. Ide o vyradenie drobného dlhodobého nehmotného majetku
v obstarávacej cene 114,19 € s nulovou zostatkovou cenou, drobného dlhodobého hmotného
majetku v obstarávacej cene 5 121,18 € s nulovou zostatkovou cenou a drobného hmotného
majetku evidovaného na podsúvahe v obstarávacej cene 2 739,27 €.
Uznesenie č. 11/2017
I. Berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 1.3.2017 na vyradenie:
➢ drobného dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene 114,19 € s nulovou
zostatkovou cenou,

➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 5 121,18 € s nulovou
zostatkovou cenou a
➢ drobného hmotného majetku evidovaného na podsúvahe v obstarávacej cene
2 739,27 €.
II. Schvaľuje
Podľa návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 1.3.2017 vyradenie:
➢ drobného dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene 114,19 € s nulovou
zostatkovou cenou,
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 5 121,18 € s nulovou
zostatkovou cenou a
➢ drobného hmotného majetku evidovaného na podsúvahe v obstarávacej cene
2 739,27 €.

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
6. Žiadosti občanov o zmenu územného plánu
Na obecný úrad v Lošonci boli doručené 2 žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce
Lošonec.
Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Petra Nídla /nar. 19.09.1953/, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 868 a parcely č. 869 v k.ú. Lošonec,
požadované funkčné využitie: výstavba rodinných domov.
b) žiadosť p. Mária Hrabovského /27.03.1973/, Lošonec 580, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 515/78, p. č. 515/77, p.č. 515/76 v k.ú.
Lošonec, požadované funkčné využitie: na verejné účely, t.j. vybudovanie reštauračného
zariadenia, ubytovacieho zariadenia a wellness a o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 519, p.č. 515/38 a p.č. 515/30. Požadované funkčné využitie:
umiestnenie verejnej komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré sú v Územnom pláne obce
Lošonec navrhované na p.č. 516.
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.
II. schvaľuje
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:

a) žiadosť p. Petra Nídla /nar. 19.09.1953/, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 868 a parcely č. 869 v k.ú. Lošonec,
požadované funkčné využitie: výstavba rodinných domov.
b) žiadosť p. Mária Hrabovského /27.03.1973/, Lošonec 580, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 515/78, p. č. 515/77, p.č. 515/76 v k.ú.
Lošonec, požadované funkčné využitie: na verejné účely, t.j. vybudovanie reštauračného
zariadenia, ubytovacieho zariadenia a wellness a o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 519, p.č. 515/38 a p.č. 515/30. Požadované funkčné využitie:
umiestnenie verejnej komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré sú v Územnom pláne obce
Lošonec navrhované na p.č. 516.
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: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
7. Rôzne
7.1 ČOV – starosta informoval poslancov OcZ, že náklady na čistenie ČOV na nájomnej
bytovke boli 700 €. Starosta sa dohodol s PD Smolenice na odčerpaní fekálií raz do
mesiaca. Navrhol napojiť bytový dom na kanalizáciu. Starosta dá vypracovať štúdiu.
7.2 MŠ Lošonec – starosta informoval poslancov OcZ:
a) že obec prijala do pracovného pomeru novú kuchárku a vedúcu školskej jedálne.
b) obec zakúpila drevo do MŠ
7.3 Zametanie ciest – sa uskutoční dňa 11.04.2017. M. Vavro navrhuje čistenie krajníc s
UNC strojom pred zametaním.
7.4 Veľkokapacitné kontajnery – budú umiestnené v obci od 31.03.2017 do naplnenia
7.5 Drvička – do Veľkej noci sa uskutoční drvenie orezov zo stromov, kríkov a viniča.
7.6 Brigáda – čistenie okolia obce Lošonec sa uskutoční dňa 8.04.2017. P. Štibraná navrhla
umiestnenie nápisu „Zákaz vývozu smetí“ pri kríži a P. Nídel umiestnenie odpadových
nádob pre vodičov nákladných vozidiel.
7.7 Prenájom ihriska – D. Martoň sa zaujímal, prečo nebola žiadna odozva k návrhu
zmluvy o prenájme hracej plochy futbalového ihriska. M. Jurovatý nesúhlasí so všetkými
podmienkami zmluvy. Starosta dohodol, že v pondelok dňa 3.04.2017 bude vypracovaná
zmluva o prenájme hracej plochy futbalového ihriska.
7.8 Prístrešok – D. Martoň sa informoval, či bude do Lošonských hodov dobudovaný
prístrešok na futbalovom ihrisku. Starosta vysvetlil, že na brigády chodia stále iba tí istí
ľudia /prevažne 3/. Riešenie: vyhlásiť brigádu v obecnom rozhlase. M. Vavro navrhol,
uskutočniť brigádu každý utorok a štvrtok o 16,00 h na futbalovom ihrisku.
7.9 Záhumenice II. - I. Sloboda sa informoval, či dal starosta vymerať ulicu Záhumenice II.
ohľadom vyriešenia vlastníckych práv. Ing. Fančovič miestnu komunikáciu vymeral a
starosta dohodne stretnutie s vlastníkmi dotknutých pozemkov ohľadom vysporiadania.
7.10 Kultúrne podujatia – starosta informoval poslancov, že v marci sa v obci Lošonec
uskutočnili akcie MDŽ a uvítanie detí do života.

7.11 Plán investícií na r. 2017 – starosta oznámil poslancom, že plánuje vykonať
rekonštrukciu WC a skladu na Obecnom úrade a tiež rekonštrukciu Domu smútku a
Kultúrneho domu.
7.12 R.Hrádela – otázky pre starostu:
a) Otázka: Dlhodobo odparkované motorové vozidlo pod Jahodníkom.
Odpoveď starosta: Starosta situáciu riešil aj s Policajným zborom Trstín dňa 9.02.2017.
Majiteľa pozná a vyzval ho opakovane /asi 6x/ na odstránenie vozidla. Majiteľ neustále
uvádzal dôvody, prečo nemohol vozidlo ostrániť /odcestovaný, choroba, ukradnuté kolesá/.
Starosta chcel dať vozidlo odstrániť odťahovou službou, ale hrozilo by poškodenie.
b) Otázka: Prívod vody a elektrickej energie na ihrisko.
Odpoveď starosta: Starosta čaká na vyjadrenie od Policajného zboru. Ďalej dal vypracovať
štúdiu k projektu prípojok obecného vodovodu a elektrickej energie.
c) Otázka: Oprava výtlkov
Odpoveď starosta: Firma v decembri vyznačila miesta, kde sa bude komunikácia opravovať,
avšak pre nepriaznivé počasie sa oprava neuskutočnila. Oprava je naplánovaná na
najbližšom čase.
d) Otázka: Kosenie
Odpoveď starosta: Kosenie bude zabezpečené na základe dohody o pracovnej činnosti ako v
roku 2016.
e) Otázka: Údržba obce
Odpoveď starosta: Na údržbu obce nie je zabezpečená pracovná sila. Situácia bude riešená
operatívne.
f) Otázka: Prestavba OcÚ a nákup nábytku - nebolo naplánované, iba rekonštrukcia WC.
Odpoveď starosta: Nakoľko vybavenie kancelárií bolo zastaralé a fyzicky opotrebované
/nábytok bol zaradený do majetku obce v r. 1993/, taktiež elektrické rozvody nespĺňali
súčasné kapacitné aj bezpečnostné normy /nedostatok zásuviek/. 1 funkčná zásuvka na
kanceláriu, do ktorej bolo napojených 10 a niekedy aj viac elektrických zariadení. Rozvody
boli zastaralé /hliníkové káble/, ktoré revízny technik odporučil vymeniť. Pri
rekonštrukčných prácach sa zároveň vykonali súvisiace práce. Z úsporných dôvodov sa
nepoškodené diely laminátovej podlahy z dvoch kancelárií znovu použili. Starosta trvá na
potrebe rekonštrukcie sociálnych zariadení, ktoré je v nevyhovujúcom stave z hľadiska
hygieny a kapacity /v každej administratívnej budove sú vybudované pánske a dámske
toalety/. Ďalej je potrebné nutne opraviť strechu skladu za obecným úradom, kde je
uskladnený obecný majetok – tento sa cez poškodenú strešnú krytinu znehodnocuje.
g) Otázka: Detské ihrisko – na čo boli vystavené faktúry?
Odpoveď ekonómka: Ekonómka obce informovala, že faktúry boli vystavené za projekty,
ktoré boli potrebné k podaniu žiadosti na rekonštrukciu detského ihriska cez nadačné fondy.
h) Otázka: Kurz mediácie – žiadal o vysvetlenie, čo zahŕňal kurz mediácie.
Odpoveď starosta: Starosta sa pokúsil poslancovi objasniť, že kurz mediácie absolvoval vo
svojom voľnom čase /počas 6 sobôt/. Kurz bol zameraný na riešenie sporov, kde mediátor
ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich,
aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im
vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. V kurze, ktorý absolvoval starosta
bolo z 8 účastníkov kurzu 5 ďalších starostov obcí.
7.13 Nové stoly – starosta objednal 30 ks nových stolov do Kultúrneho domu. Stoly mali
byť dodané skôr. Pri výrobe nastali komplikácie, ktoré oneskorili dátum dodania.

7.14 Komunikácia – poslanci M. Jurovatý a R. Hrádela sa vyjadrili, že ich starosta
neinformuje o dianí v obci. Prestavba OcÚ obec stála viac nákladov ako odsúhlasili /5000 €,
na čo rekoštrukcia OcÚ stála 10000 €/. Ekonómka mu vysvetlila, že v rozpočte na rok 2017
bola schválená rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu vo výške 5000 € a nákup
interiérového vybavenia vo výške 5000 €. Plnenie týchto odsúhlasených výdavkových
položiek nebolo vyčerpané, čo je v súlade so schváleným rozpočtom obce. Starosta súhlasí,
že komunikácia medzi poslancami a ním je nedostatočná.
7.15 Poslanec Róbert Hrádela – sa ústne vzdal mandátu poslanca OcZ v Lošonci v zmysle
§ 25 ods.2 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vzdanie sa Róberta Hrádelu mandátu poslanca OcZ v Lošonci v zmysle § 25 ods.2 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8. Diskusia obyvateľov obce
9. Interpelácie poslancov
Poslanci OcZ nepredniesli žiadne interpelácie.
10. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.

V Lošonci dňa 27.03.2017

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 27.03.2017
od č. 5/2017 po č. 13/2017
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Františka Buchanca a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 27.03.2017.
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 27.03.2017
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude
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 oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %.
II. schvaľuje
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude
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 oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2/2017.
Uznesenie č. 11/2017
I. Berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 1.3.2017 na vyradenie:
➢ drobného dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene 114,19 € s nulovou
zostatkovou cenou,
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 5 121,18 € s nulovou
zostatkovou cenou a
➢ drobného hmotného majetku evidovaného na podsúvahe v obstarávacej cene
2 739,27 €.
II. Schvaľuje
Podľa návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 1.3.2017 vyradenie:
➢ drobného dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene 114,19 € s nulovou
zostatkovou cenou,
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 5 121,18 € s nulovou
zostatkovou cenou a
➢ drobného hmotného majetku evidovaného na podsúvahe v obstarávacej cene
2 739,27 €.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Petra Nídla /nar. 19.09.1953/, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 868 a parcely č. 869 v k.ú. Lošonec,
požadované funkčné využitie: výstavba rodinných domov.
b) žiadosť p. Mária Hrabovského /27.03.1973/, Lošonec 580, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 515/78, p. č. 515/77, p.č. 515/76 v k.ú.
Lošonec, požadované funkčné využitie: na verejné účely, t.j. vybudovanie reštauračného
zariadenia, ubytovacieho zariadenia a wellness a o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 519, p.č. 515/38 a p.č. 515/30. Požadované funkčné využitie:
umiestnenie verejnej komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré sú v Územnom pláne obce
Lošonec navrhované na p.č. 516.
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.
II. schvaľuje
1.) Tieto žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť p. Petra Nídla /nar. 19.09.1953/, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 868 a parcely č. 869 v k.ú. Lošonec,
požadované funkčné využitie: výstavba rodinných domov.
b) žiadosť p. Mária Hrabovského /27.03.1973/, Lošonec 580, 919 04 Lošonec o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcely č. 515/78, p. č. 515/77, p.č. 515/76 v k.ú.
Lošonec, požadované funkčné využitie: na verejné účely, t.j. vybudovanie reštauračného
zariadenia, ubytovacieho zariadenia a wellness a o zmenu územného plánu v lokalite
Lošonec, parcely č. 519, p.č. 515/38 a p.č. 515/30. Požadované funkčné využitie:
umiestnenie verejnej komunikácie a inžinierskych sietí, ktoré sú v Územnom pláne obce
Lošonec navrhované na p.č. 516.
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: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Róbert Hrádela

Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vzdanie sa Róberta Hrádelu mandátu poslanca OcZ v Lošonci v zmysle § 25 ods.2 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
v.r.

