ZÁPI S NICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 06.08.2018 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) Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
3) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie.
4) Rozhodnutie o organizačnej zmene.
5) Informácia o rozpočtových opatreniach.
6) Úprava rozpočtu.
7) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Lošonec.
8) Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
9) Multifunkčné ihrisko.
10) Rôzne.
11) Diskusia obyvateľov obce.
12) Interpelácie poslancov.
13) 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 Františka Buchanca.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Elišku Štibranú a Františka Buchanca.
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 06.08.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 06.08.2018
Hlasovanie: 4:0:0

Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh Elišky Štibranej na zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2018 - presunutie bodu
č. 12) Interpelácie poslancov za bod č. 10) Rôzne.
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2018 nasledovne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie.
Rozhodnutie o organizačnej zmene.
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úprava rozpočtu.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Lošonec.
Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
Multifunkčné ihrisko.
10) Rôzne.
11) Interpelácie poslancov.
12) Diskusia obyvateľov obce.
13) Záver.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
2. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
V zmysle § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí obecné
zastupiteľstvo schváliť 110 dní pred konaním volieb do Obecného zastupiteľstva počet
poslancov pre nasledujúce funkčné obdobie a počet volebných obvodov.
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že Obecné
zastupiteľstvo v Lošonci bude mať v nasledujúcom funkčnom období 2018-2022 celkom 5
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie
V zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. musí
obecné zastupiteľstvo určiť 90 dní pred konaním volieb do Obecného zastupiteľstva rozsah
výkonu funkcie starostu.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje na celé nasledujúce funkčné obdobie 2018-2022 plný rozsah výkonu funkcie
(úväzku) starostu obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
4. Rozhodnutie o organizačnej zmene
Dôvodom organizačnej zmeny bolo, že na stredisku Opatrovateľská služba sa neposkytuje
opatrovateľská služba žiadnemu občanovi obce Lošonec a obec Lošonec neeviduje žiadnu
novú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby. Pracovný pomer so zamestnankyňou bol
ukončený dohodou.
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozhodnutie o organizačnej zmene.
5. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová informovala o rozpočtových opatreniach č. 5/2018 zo dňa
18.06.2018 a č. 6/2018 zo dňa 30.06.2018.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 5/2018 z 18.06.2018 a č. 6/2018 z 30.06.2018.
6. Úprava rozpočtu
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov o navrhovaných zmenách rozpočtu.
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 07/2018 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

219 303,55 €
660,80 €
32 786,35 €
252 750,70 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

223 149,22 €
21 949,48 €
7 652,00 €
252 750,70 €

II. neschvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 07/2018 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

219 303,55 €
660,80 €
32 786,35 €
252 750,70 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

223 149,22 €
21 949,48 €
7 652,00 €
252 750,70 €

Hlasovanie: 2:0:2
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Lošonec
Ekonómka vypracovala Internú smernicu č. 2/2018 Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Lošonec z dôvodu platnosti novely zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení /platná od 01.04.2018/.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
II. neschvaľuje
Internú smernicu č. 2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
Hlasovanie: 2:0:2
Hlasovali za: Eliška Štibraná, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: Bernardína Severíniová, František Buchanec
8. Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Ekonómka informovala poslancov o doručení Zmluvy č. 989/P o nájme
poľnohospodárskych pozemkov od Poľnohospodárskeho družstva Smolenice /Továrenská 2,
Smolenice/. Predmetom navrhovaného nájmu je pôda o výmere 0,5645 ha skutočne užívanej
pôdy. Nájomná doba na dobu určitú 5 rokov a výška nájomného 10,54 Eur za rok. Poslanci s
navrhovanými podmienkami nesúhlasili. JUDr. Michal Jurovčík navrhol uzatvorenie
zmluvy na dobu neurčitú, pri ktorej by bola možnosť 1-ročnej výpovednej lehoty /k 01.11.
daného roka/ a výška nájomného 20 Eur za rok.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

Nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom pôdy vo výmere
0,5645 ha skutočne užívanej pôdy. Obecné zastupiteľstvo k návrhu Zmluvy podalo
pripomienky.
II. neschvaľuje
Nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom pôdy vo výmere
0,5645 ha skutočne užívanej pôdy.
Hlasovanie: 0:4:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr.
Michal Jurovčík
Zdržali sa hlasovania: 0
9. Multifunkčné ihrisko
Starosta informoval poslancov, že obec získala dotáciu 38 500 Eur z Programu Podpory
rozvoja športu 2018. Výška spolufinancovania obce je 49 205 Eur, ktorú chce starosta znížiť
na menej ako polovicu.
10. Rôzne
Starosta:
- poďakoval DHZ Lošonec za zorganizanie úspešnej akcie varenia guláša
- poďakoval fubalovému klubu FC Drvič Lošonec za organizovanie hodových akcií. Obe
akcie sa niesli v príjemnej atmosfére.
- informoval poslancov, že obec získala dotáciu na obnovu verejných priestranstiev z
Programu rozvoja dediny v sume 4856,40 Eur. Obec sa bude spolupodielať sumou 255,60
Eur.
11. Interpelácie poslancov
Eliška Štibraná – sa informovala ohľadom dotácie na Multifunkčné ihrisko. Ing. Polák z firmy Alas
Slovakia, s.r.o. sľúbil starostovi, že prispejú obci kamenivom a materiálom. Obec musí vykonať
verejné obstarávanie. Na základe verejného obstarávania obec osloví banku ohľadom úveru.
Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracuje stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Bernardína Severíniová sa spýtala starostu:
- aký bude poplatok za využívanie multifunkčného ihriska. Starosta vysvetlil, že multifunkčné
ihrisko bude využívané pre účely všetkých občanov a bude bez poplatku.
- kedy sa vykoná v obci údržba priekop, ktoré sú obecné a dažďová voda vytápa jej pozemky.
Snažila sa priekopu vyčistiť, ale po každom daždi ju vytopí. Suseda osadila do jarku sito, ktoré
nečistí.
- či firma Alas Slovakia, s.r.o., rieši obchvat Lošonca. Starosta odpovedal, že je to v riešení a môže
to trvať aj rok, dva.
František Buchanec:
- povedal, že treba riešiť opravu vchodových dverí na Obecnej bytovke. Starosta uviedol, že
opravár už dvere pozeral a zistil, že dvere sú zle osadené. F. Buchanec navrhol zamykanie na
systém čipových kariet.

- sa stretol s P. Púchovským, ktorý sa podujal staré húpačky pri bytovke odstrániť. Potreboval
povolenie od poslancov, ktorí s odstránením húpačiek a kolotoča súhlasia.
Eliška Štibraná:
sa týmto bodom v čase o 19,08 h ústne vzdala mandátu poslankyne obce.

12. Diskusia obyvateľov obce
13. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 06.08.2018

Overovatelia:
Eliška Štibraná

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

František Buchanec

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 06.08.2018
od č. 23/2018 po č. 32/2018
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Elišku Štibranú a Františka Buchanca.
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 06.08.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 06.08.2018
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh Elišky Štibranej na zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2018 - presunutie bodu
č. 12) Interpelácie poslancov za bod č. 10) Rôzne.
II. schvaľuje
zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2018 nasledovne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie.
Rozhodnutie o organizačnej zmene.
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úprava rozpočtu.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Lošonec.
Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
Multifunkčné ihrisko.
10) Rôzne.
11) Interpelácie poslancov.
12) Diskusia obyvateľov obce.
13) Záver.

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že Obecné
zastupiteľstvo v Lošonci bude mať v nasledujúcom funkčnom období 2018-2022 celkom 5
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje na celé nasledujúce funkčné obdobie 2018-2022 plný rozsah výkonu funkcie
(úväzku) starostu obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Rozhodnutie o organizačnej zmene.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 5/2018 z 18.06.2018 a č. 6/2018 z 30.06.2018.
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 07/2018 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

219 303,55 €
660,80 €
32 786,35 €
252 750,70 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

223 149,22 €
21 949,48 €
7 652,00 €
252 750,70 €

II. neschvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 07/2018 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

219 303,55 €
660,80 €
32 786,35 €
252 750,70 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

223 149,22 €
21 949,48 €
7 652,00 €
252 750,70 €

Hlasovanie: 2:0:2
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu č. 2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
II. neschvaľuje
Internú smernicu č. 2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
Hlasovanie: 2:0:2
Hlasovali za: Eliška Štibraná, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: Bernardína Severíniová, František Buchanec
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom pôdy vo výmere
0,5645 ha skutočne užívanej pôdy. Obecné zastupiteľstvo k návrhu Zmluvy podalo
pripomienky.
II. neschvaľuje
Nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom pôdy vo výmere
0,5645 ha skutočne užívanej pôdy.
Hlasovanie: 0:4:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Eliška Štibraná, Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr.
Michal Jurovčík
Zdržali sa hlasovania: 0

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

