ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 19.06.2017 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.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
3.) Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016.
4.) Informácia o rozpočtových opatreniach.
5.) Úprava rozpočtu na rok 2017.
6.) Návrh na vyradenie majetku.
7.) Predĺženie žiadostí o prenájom nájomných bytov.
8.) Žiadosť Marcela Saba o odkúpenie obecného pozemku.
9.) Rôzne.
10.) Diskusia obyvateľov obce.
11.) Interpelácie poslancov.
12.) Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala
Jurovčíka.
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala Jurovčíka. Ekonómka Renata Slobodová navrhla
zmenu programu o doplnenie bodu č. 6 Návrh na vyradenie majetku.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 19.06.2017 aj s doplnením bodu č. 6 Návrh na
vyradenie majetku

II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 19.06.2017 s doplnením bodu č. 6 Návrh na vyradenie
majetku
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
Kontrolórka Ing. Jana Púchla informovala poslancov OcZ, že návrh záverečného účtu bol
vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní pred jeho schválením a musí byť
predložený na rokovanie OcZ v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového
roka. Tieto podmienky boli splnené. Kontrolórka oznámila tiež, že do konca roka musí
auditor overiť účtovnú závierku. Kontrolórka porovnala plnenie príjmov v roku 2015 s
rokom 2016, kde zaznamenala výrazný nárast. Obec naplnila plánovaný výnos z dane z
nehnuteľnosti. Príjmy sa navýšili a výdavky znížili. Návrh záverečného účtu je v súlade so
zákonom, preto odporučila návrh záverečného účtu za rok 2016 schváliť bez výhrad.
3. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2016
Návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce od 30.05.2017 do 18.06.2017. Záverečný účet a stanovisko hlavného
kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.
Kontrolou účtovných súvzťažností v hlavnej knihe a vo finančnom výkaze FIN 1-12
k 31.12.2016 bol zistený nerozdelený prebytok hospodárenia minulých účtovných období
vo výške 15 218,52 €. Tento prebytok bude v uvedenej výške interným dokladom
zúčtovaný do rezervného fondu ako oprava účtovania.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok 2016
b) zistený nerozdelený prebytok hospodárenia minulých účtovných období vo výške
15 218,52 €
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roku 2016 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 3 936,45 EUR
c) opravu účtovania – zúčtovanie nerozdeleného prebytku hospodárenia minulých
účtovných období vo výške 15 218,52 € do rezervného fondu.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý
4. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3/2017
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3/2017

zo dňa 31.05.2017. Toto rozpočtové opatrenie 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 poskytnuté na konkrétny účel – stavebný poriadok, ktoré boli na účet
obce Lošonec pripísané v mesiaci máj 2017 vo výške 474,30 €.
Bežné príjmy
223 937,60 €
Bežné výdavky
206 431,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Kapitálové výdavky
30 939,00 €
Príjmové fin. operácie 18 939,00 €
Výdavkové fin. operácie 5 506,00 €
Príjmy celkom
242 876,60 €
Výdavky celkom
242 876,60 €
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom opatrení č. 3/2017
5. Úprava rozpočtu na rok 2017
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017.
Bežné príjmy
224 011,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 950,60 €

Bežné výdavky
206 325,60€
Kapitálové výdavky
28 219,00 €
Výdavkové finančné operácie 8 406,00 €
Výdavky celkom242 950,60
€

Uzn.OcZ č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
224 011,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 950,60 €

Bežné výdavky
206 325,60€
Kapitálové výdavky
28 219,00 €
Výdavkové finančné operácie 8 406,00 €
Výdavky celkom
242 950,60 €

schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
224 011,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 950,60 €

Bežné výdavky
206 325,60€
Kapitálové výdavky
28 219,00 €
Výdavkové finančné operácie 8 406,00 €
Výdavky celkom
242 950,60 €

Hlasovanie: 4:0:1
Hlasovali za: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík, Miroslav
Jurovatý
Zdržala sa: Bernardína Severíniová
6. Návrh na vyradenie majetku
Ekonómka oboznámila prítomných so Zápisnicou o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo
dňa 14.06.2017. Ide o elektrický sporák MORA, inv.č. 00048, v obstarávacej cene 285,47 €,
zaradený v roku 1996 ako drobný dlhodobý hmotný majetok na inventárnom mieste
materská škola. Majetok je úplne odpísaný, t.j. zostatková cena je 0,00 €. Na základe
Návrhu na vyradenie majetku vykonala vyraďovacia komisia kontrolu majetku navrhnutého
na vyradenie. Vyraďovacia komisia považuje tento majetok za nefunkčný a keďže náklady
na opravu by boli neúmerné jeho hodnote navrhuje tento neupotrebiteľný majetok vyradiť
a zlikvidovať odovzdaním do zberných surovín.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh vyraďovacej komisie zo dňa 14.06.2017 na vyradenie drobného
hmotného majetku – elektrický sporák MORA v obstarávacej cene 285,47
zostatkovou cenou.
schvaľuje
podľa návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 14.06.2017 vyradenie drobného
hmotného majetku – elektrický sporák MORA v obstarávacej cene 285,47
zostatkovou cenou.

dlhodobého
€ s nulovou
dlhodobého
€ s nulovou

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý
7. Predĺženie žiadostí o prenájom nájomných bytov
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov OcZ, že ku dňu 30.06.2017 bude končiť
platnosť zmlúv na prenájom 6 bytov v nájomnom bytovom dome Lošonec 243. Nájomníci
si podali na Obecný úrad žiadosti o predĺženie nájomného vzťahu a doložili všetky potrebné
dokumenty. Všetci žiadatelia splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu podľa VZN č.
1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Žiadosť Miroslavy Vankovej, nar. 08.07.1970 o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový
bezbariérový nájomný byt v bytovom dome Lošonec 243,
b) Žiadosť Eriky Škrabákovej, nar. 04.08.1972 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
2-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
c) Žiadosť Štefánie Jelenkovej, nar. 24.05.1962 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
3-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
d) Žiadosť Evy Gaštanovej, nar. 15.10.1952 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom

dvojizbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
e) Žiadosť Pavla Púchovského, nar. 02.06.1978 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
3-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
f) Žiadosť Antónie Bellovej, nar. 22.01.1970 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
dvojizbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
II. schvaľuje
a) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Miroslavou Vankovou, nar. 08.07.1970 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom bezbariérového nájomného
bytu č. 1 v bytovom dome Lošonec 243,
b) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Erikou Škrabákovou, nar. 04.08.1972 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 3 v bytovom dome Lošonec 243,
c) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Štefániou Jelenkovou, nar. 24.05.1962 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom trojizbového nájomného bytu
č. 4 v bytovom dome Lošonec 243,
d) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Evou Gaštanovou, nar. 15.10.1952 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 5 v bytovom dome Lošonec 243,
e) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníkom Pavlom Púchovským, nar. 02.06.1978 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom trojizbového bytu č. 7 v
bytovom dome Lošonec 243,
f) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Antóniou Bellovou, nar. 22.01.1940 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 8 v bytovom dome Lošonec 243,
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý
8. Žiadosť Marcela Saba o odkúpenie obecného pozemku
Na Obecný úrad bola dňa 10.05.2017 doručená žiadosť Marcela Saba a Jany Sabovej o
odkúpenie časti obecného pozemku v katastrálnom území Lošonec p.č. 155/1 – 40 m²
bezprostredne susediacich s parcelou č. 122 a jestvujúcim prístreškom na parkovanie.
Žiadateľ má záujem o vybudovanie nebytového priestoru – prízemného skladu na náradie
pôdorysných rozmerov 5 x 5 m.
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zámer prevodu majetku obecného pozemku p.č. 155/1 – 40 m² v katastrálnom území
Lošonec priamym predajom
II. schvaľuje
zámer prevodu majetku obecného pozemku p.č. 155/1 – 40 m² v katastrálnom území
Lošonec priamym predajom

Hlasovanie: 3:0:2
Hlasovali: Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav Jurovatý
Zdržali sa: Eliška Štibraná, JUDr. Michal Jurovčík
9. Rôzne
9.1. Cesta Záhumenice – p. Severíniová navrhla riešenie jednosmernej ulice z dôvodu
požiadavky viacerých občanov. JUDr. Michal Jurovčík požaduje riešiť iba cestu okolo
kostola, kde sú už vybudované rodinné domy niekoľko rokov a odložiť novú ulicu z dôvodu
obtiažnosti vysporiadania pozemkov a nákladnosti. Eliška Štibraná s návrhom súhlasila a
riešila by súčasný stav novej ulice navezením drveného asfaltu. Okrem toho poslankyňa
Eliška Štibraná podotkla, že skôr ako sa budú riešiť osem metrov široké bočné ulice, mali
by sme sa prioritne zamerať na vybudovanie chodníkov na hlavnej ulici. JUDr. Jurovčík
vysvetlil, že ulička za kostolom akútne potrebuje cestu a nová ulica sa môže riešiť neskôr.
Starosta objasnil, že z dôvodu zvýšeného záujmu o odkúpenie pozemkov na novej ulici, je
potrebné zavedenie sietí a riešenie cesty aj z dôvodu odkanalizovania obecnej bytovky.
9.2. Starosta informoval poslancov OcZ:
a) že požiadal Okresný úrad Trnava /odbor životného prostredia/ o výrub 2 starých stromov
– gaštanov pri d.č. 171 z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku.
b) že pri čistení krajníc hlavnej cesty v Lošonci prišlo k odlúpeniu mosta p. Vozára, ktorý
požaduje od obce úhradu nákladov za opravu.
c) VÚC má záujem o spravovanie cestnej komunikácie na Majdán, musí však zistiť, kto je
vlastníkom cesty.
d) vypuklina na ceste ku kameňolomu je opravená.
e) že bol vypovedať na Kriminálnej polícii v Trnave ohľadom mladíkov, ktorí sa „hrajú“ v
lese na vojakov bez ohlásenia poľovníkom a žiadnej informovanosti.
f) o plánovanom ukončení pracovného pomeru vedúcej Školskej jedálne.
g) že by chcel riešiť formou úveru opravu prístrešku Požiarnej zbrojnice /zateká/ a tiež
vybudovať 2 sociálne zariadenia na Obecnom úrade /samostatne pre dámy a pánov/.
10. Diskusia obyvateľov obce
J. Bartoň – povedal, že M. Hrabovský má v obci podnikateľský zámer a obáva sa, aby
nevybudoval v obci spaľovňu. Starosta povedal, že jeho informácie nie sú pravdivé.
J. Barton nesúhlasí s vybudovaním 8 m cesty.
11. Interpelácie poslancov
B. Severíniová – žiada o stanovenie termínov pracovných stretnutí. Starosta súhlasil.
M. Jurovatý – sa informoval na možnosť vybudovania cesty na ihrisko. Starosta má
dohodnuté stretnutie s p. Franekom.
12. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 19.06.2017

Overovatelia:
Eliška Štibraná

.....................................................

JUDr. Michal Jurovčík

.....................................................

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 19.06.2017
od č. 22/2017 po č. /2017
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a JUDr. Michala Jurovčíka. Ekonómka Renata Slobodová navrhla
zmenu programu o doplnenie bodu č. 6 Návrh na vyradenie majetku.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmeny programu OcZ konaného dňa 19.06.2017 aj s doplnením bodu č. 6 Návrh na
vyradenie majetku
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 19.06.2017 s doplnením bodu č. 6 Návrh na vyradenie
majetku
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok 2016
b) zistený nerozdelený prebytok hospodárenia minulých účtovných období vo výške
15 218,52 €
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roku 2016 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 3 936,45 EUR
c) opravu účtovania – zúčtovanie nerozdeleného prebytku hospodárenia minulých
účtovných období vo výške 15 218,52 € do rezervného fondu.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom opatrení č. 3/2017
Uzn.OcZ č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
224 011,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 950,60 €

Bežné výdavky
206 325,60€
Kapitálové výdavky
28 219,00 €
Výdavkové finančné operácie 8 406,00 €
Výdavky celkom
242 950,60 €

schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
224 011,60 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 18 939,00 €
Príjmy celkom
242 950,60 €

Bežné výdavky
206 325,60€
Kapitálové výdavky
28 219,00 €
Výdavkové finančné operácie 8 406,00 €
Výdavky celkom
242 950,60 €

Hlasovanie: 4:0:1
Hlasovali za: Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík, Miroslav
Jurovatý
Zdržala sa: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh vyraďovacej komisie zo dňa 14.06.2017 na vyradenie drobného
hmotného majetku – elektrický sporák MORA v obstarávacej cene 285,47
zostatkovou cenou.
schvaľuje
podľa návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 14.06.2017 vyradenie drobného
hmotného majetku – elektrický sporák MORA v obstarávacej cene 285,47
zostatkovou cenou.

dlhodobého
€ s nulovou
dlhodobého
€ s nulovou

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Žiadosť Miroslavy Vankovej, nar. 08.07.1970 o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový
bezbariérový nájomný byt v bytovom dome Lošonec 243,
b) Žiadosť Eriky Škrabákovej, nar. 04.08.1972 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
2-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
c) Žiadosť Štefánie Jelenkovej, nar. 24.05.1962 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
3-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
d) Žiadosť Evy Gaštanovej, nar. 15.10.1952 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
dvojizbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
e) Žiadosť Pavla Púchovského, nar. 02.06.1978 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
3-izbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
f) Žiadosť Antónie Bellovej, nar. 22.01.1970 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
dvojizbového štandartného nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243,
II. schvaľuje
a) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Miroslavou Vankovou, nar. 08.07.1970 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom bezbariérového nájomného
bytu č. 1 v bytovom dome Lošonec 243,
b) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Erikou Škrabákovou, nar. 04.08.1972 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 3 v bytovom dome Lošonec 243,
c) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Štefániou Jelenkovou, nar. 24.05.1962 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom trojizbového nájomného bytu
č. 4 v bytovom dome Lošonec 243,
d) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Evou Gaštanovou, nar. 15.10.1952 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 5 v bytovom dome Lošonec 243,
e) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníkom Pavlom Púchovským, nar. 02.06.1978 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom trojizbového bytu č. 7 v
bytovom dome Lošonec 243,
f) predĺženie nájomného vzťahu s nájomníčkou Antóniou Bellovou, nar. 22.01.1940 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka na prenájom dvojizbového nájomného bytu
č. 8 v bytovom dome Lošonec 243,
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali: Bernardína Severíniová, Eliška Štibraná, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík, Miroslav Jurovatý
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zámer prevodu majetku obecného pozemku p.č. 155/1 – 40 m² v katastrálnom území
Lošonec priamym predajom

II. schvaľuje
zámer prevodu majetku obecného pozemku p.č. 155/1 – 40 m² v katastrálnom území
Lošonec priamym predajom
Hlasovanie: 3:0:2
Hlasovali: Bernardína Severíniová, František Buchanec, Miroslav Jurovatý
Zdržali sa: Eliška Štibraná, JUDr. Michal Jurovčík

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

