ZÁPI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci konaného dňa 08.03.2018 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 audítora.
3.) Informácia o rozpočtových opatreniach
4.) Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017 – zmena programu
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
Renatu Slobodovú a za overovateľov zápisnice poslancov Františka Buchanca a Bernardínu
Severíniovú. Starosta navrhol zmenu programu rokovania: bod 4.) zmeniť znenie na „Správa
z kontrolnej činnosti HK za rok 2017“.
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Renatu Slobodovú a overovateľov zápisnice
Františka Buchanca a Bernardínu Severíniovú
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu a návrh starostu na zmenu programu OcZ konaného dňa 08.03.2018, kde sa bod 4.)
mení na: Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.03.2018 so zmenou, kde sa bod 4.) mení na: Správa z kontrolnej
činnosti HK za rok 2017
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová
Po hlasovaní o programe zasadnutia sa dostavil poslanec JUDr. Michal Jurovčík.
2. Správa audítora
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov OcZ a všetkých prítomných so Správou
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016. Správu pred zasadnutím

dostali všetci poslanci v elektronickej podobe mailom. Ekonómka informovala, že správa bola
vystavená 14.12.2017, obci Lošonec bola doručená 21.12.2017 a v zákonnej lehote zverejnená aj
v registri účtovných závierok.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016
3. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová informovala prítomných o rozpočtových opatreniach, ktoré boli
vykonané v roku 2017:
a) Rozpočtové opatrenie č. 13/2017 zo dňa 15.12.2017 bolo vykonané v súlade s § 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 ŠR na
predškolskú výchovu a odmenu skladníka CO.
b) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 14/2017 zo dňa 29.12.2017 bolo vykonané v súlade
s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s článkom 23 internej smernice IS –
06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec. Ide o rozpočtové
opatrenie starostu obce - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s
§14 ods. 2 písm. a), pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
c) Rozpočtové opatrenie č. 15/2017 zo dňa 31.12.2017 bolo vykonané v súlade s § 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 ŠR –
dotáciu v oblasti prevencie kriminality, ktorá bude použitá v roku 2018 na kapitálové výdavky.
Rozpočet bol upravený v časti kapitálových príjmov.
V roku 2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 01/2018 zo dňa
28.02.2018, s ktorou ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných. Toto rozpočtové
opatrenie bolo vykonané v súlade s § 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 ŠR poskytnuté v roku 2018 na konkrétny účel –
register obyvateľov, register adries, predškolskú výchovu a účelovo určené prostriedky na
predškolskú výchovu nevyčerpané v roku 2017, ktoré musia byť vyčerpané do 31.03.2018.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu o rozpočtových opatreniach roku 2017: č. 13/2017 z 15.12.2017, č. 14/2017
z 29.12.2017 a č. 15/2017 z 31.12.2017.
b) informáciu o rozpočtovom opatrení roku 2018 č. 01/2018 z 28.2.2018.

4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Hlavná kontrolórka Ing. Jana Púchla oboznámila prítomných so Správou z kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2017. Správa v písomnej podobe je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
5. Rôzne
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara poskytol prítomným tieto informácie:
a) aktivity, ktoré obec pripravuje v najbližšom období – 17. alebo 18. marca oslava MDŽ v KD,
uvítanie detí narodených v roku 2017 do života, čistenie obce a zametanie miestnej
komunikácie (vykoná firma FCC, Trnava),
b) v nedeľu riešil havarijnú situáciu v bytovom dome, kde bola upchatá kanalizácia, pričom
pracovníci firmy Sezako, ktorí boli privolaní na odstránenie tohto stavu, ho upozornili na to, že
problém vznikol v dôsledku toho, že nájomcovia vypúšťajú do kanalizácie mastnoty a oleje,
ktoré ju upchávajú. Starosta plánuje nájomcov zavolať na obecný úrad a upozorniť ich na to, že
použitý olej treba dávať do nádob na to určených, ktoré si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Tento výdavok bude financovaný z fondu opráv, ktorý si tvoria nájomcovia bytového domu,
c) odborník, ktorý bol prizvaný do obce, vykonal merania dĺžky bočných ulíc v našej obci, na
základe ktorých vyčíslil orientačné náklady na ich opravu. Najviac zničený povrch je na ulici
ku kostolu, náklady na opravu tejto cesty by boli cca 14 tis. Eur. Náklady na ďalšie ulice by
boli jednotlivo 15 – 17 tis. Eur,
d) zhotovitelia zmien a doplnkov územného plánu sa vyjadrili, že do mesiaca by mohol byť
aktualizovaný územný plán pripravený na schválenie v obecnom zastupiteľstve.
6. Diskusia obyvateľov obce
a) Pani K. Vozárová sa informovala, čo je nové vo veci ohľadom problémového úseku cesty na
Jahodníku. Starosta jej odpovedal, že bol v januári preveriť situáciu v organizácii Lesy SR.
Kompetentní zamestnanci sa prídu pozrieť na miesto a budú sa tým zaoberať. Doporučil pani
Vozárovej obrátiť sa priamo na majiteľa pozemku - podnik Lesy SR.
b) Pani P. Štibraná riešila prašnosť v obci a položila starostovi otázku, kedy sa bude zametať
hlavná cesta a či v kameňolome funguje odprašovanie. Starosta ju ubezpečil, že koncom marca
objedná vozidlo na zametanie cesty a sám si skontroluje kvalitu zametania.
c) P. Solár – veliteľ DHZ Lošonec informoval prítomných, že by chceli požiadať o dotáciu na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice (resp. garáže, ktorá je súčasťou budovy obecného úradu)
a obrátil sa na starostu s otázkou, či obec bude žiadať o túto dotáciu, ktorú poskytuje MV SR.
Starosta sa potrebuje dohodnúť s projektantom, či sa projekt, ktorý je už vypracovaný na
zateplenie obecného úradu a jeho súčasťou je aj požiarna zbrojnica, dá rozdeliť na dve časti –
obecný úrad a požiarnu zbrojnicu. K rekonštrukcii bude potrebné aj stavebné povolenie,
pretože by išlo o celkovú rekonštrukciu so zmenou pôdorysu zbrojnice. Poslanec Jurovčík
doporučil zistiť, či je možné spojiť dve výzvy na jednu budovu a ak áno, aby obec skúsila
podať oba projekty – zateplenie obecného úradu a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Poslanec
Jurovatý, ktorý je predsedom DHZ, informoval, že v prípade, ak by dostali nové hasičské auto,
nebudú ho môcť parkovať v súčasnej garáži, pretože sa tam nevojde.
d) Poslankyňa Severíniová položila starostovi otázku, či má nové informácie ohľadom plánovanej
novej cesty, ktorá by odklonila nákladnú dopravu mimo obce a o ktorej sa rokovalo vo februári
na stretnutí s Ing. Vladimírom Polákom, zástupcom firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava.
Podotkla, že by zástupcovia obce mali informovať obyvateľov o tomto zámere. Starosta zatiaľ
neplánuje informovanie obyvateľov z dôvodu možného neúspechu realizácie obchvatu obce.
Zároveň sa ospravedlnil, že musí odísť a odovzdal slovo zástupcovi starostu Františkovi
Buchancovi. Pán Buchanec poďakoval za slovo a povedal, že Ing. Polák prisľúbil obci pomoc
dať hlavnú cestu do poriadku. Navrhol zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktoré
by bol pozvaný aj Ing. Polák z firmy Alas Slovakia a informovať obyvateľov o pripravovanom
zámere.
e) Pani Severíniová žiadala zapísať do zápisnice jej požiadavku, aby obec začala riešiť situáciu na
miestnom cintoríne ohľadom nedostatku hrobových miest. Navrhla vybudovať nový cintorín na
parcele, ktorej sa kedysi hovorilo „Salajka“. Do diskusie sa zapojil aj pán Peter Nídel, ktorý

súhlasil s jej návrhom a podotkol, že sa mu nepáči, že na cintoríne sa pochovávajú ľudia bez
trvalého pobytu v obci Lošonec a doporučil zároveň prehodnotiť spôsob pochovávania, aby sa
ušetrilo miesto.
f) Pán Buchanec navrhol, aby sa začalo riešiť zatekanie budovy domu smútku a zakrytie plochy
pred vchodom do domu smútku, kde pri pohrebných obradoch zvyknú stáť pozostalí.
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Zástupca starostu obce František Buchanec zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za
účasť.
V Lošonci dňa 08.03.2018

Overovatelia:
František Buchanec

v.r.

Bernardína Severíniová

v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 08.03.2018
od č. 01/2018 po č. 05/2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Renatu Slobodovú a overovateľov zápisnice
Františka Buchanca a Bernardínu Severíniovú
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu a návrh starostu na zmenu programu OcZ konaného dňa 08.03.2018, kde sa bod 4.)
mení na: Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.03.2018 so zmenou, kde sa bod 4.) mení na: Správa z kontrolnej
činnosti HK za rok 2017
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu o rozpočtových opatreniach roku 2017: č. 13/2017 z 15.12.2017, č. 14/2017
z 29.12.2017 a č. 15/2017 z 31.12.2017.
b) informáciu o rozpočtovom opatrení roku 2018 č. 01/2018 z 28.2.2018.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

