ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 11.12.2018 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce
Program:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Informácia o rozpočtových opatreniach.
4) Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.
6) Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021.
7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2019.
8) Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne

odpady drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
9) Návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
10) Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra.
11) Plat starostu obce.
12) Upozornenie prokurátora.
13) Dotácia na požiarnu zbrojnicu.
14) Predĺženie doby nájmu, byt č. 2, bytový dom č. 243.
15) Žiadosť o zmenu územného plánu.
16) Rôzne.
17) Diskusia obyvateľov obce.
18) Interpelácie poslancov.
19) Záver.
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Pavla Solára a JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Pavla Solára a JUDr. Michala Jurovčíka.
b) Návrh programu OcZ konaného dňa 11.12.2018

II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.12.2018
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o stave na účtoch.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
3. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 10/2018
zo dňa 31.10.2018, ktoré 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 v zmysle Internej smernice IS – 07/2016. V tomto opatrení ide o účelovo určené
prostriedky na financovanie výdavkov komunálnych volieb v roku 2018 a dar od Poštovej
banky na financovanie monografie obce. Rozpočet bol upravený v príjmoch a výdavkoch.
Bežné príjmy
254 712,30 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové fin. operácie 32 786,35 €
Príjmy celkom
287 498,65 €

Bežné výdavky
256 557,97 €
Kapitálové výdavky
23 288,68 €
Výdavkové fin. operácie 7 652,00 €
Výdavky celkom
287 498,65 €

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom opatrení č. 10/2018 zo dňa 31.10.2018
4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Lošonec Ing. Jana Púchla oboznámila poslancov OcZ, že v roku
2018 kontrolovala dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem, interných
predpisov a hospodárenie s verejnými prostriedkami obce v súvislosti s poskytovaním
príspevku pri narodení dieťaťa za obdobie 2017. Kontrolou hospodárenia a nakladania s
verejnými zdrojmi v súvislosti s poskytovaním jednorazového príspevku pri narodení
dieťaťa bolo zistené, že s prostriedkami obce bolo nakladané v zmysle schváleného
rozpočtu obce a platného VZN. Zároveň odporučila prehodnotenie znenia VZN, nakoľko
vznikla situácia, že pri dieťati narodenom v období po 1. decembri v roku nemôžu byť
splnené podmienky bodu IV. a VI. Súčasne, teda žiadosť podaná do konca kalendárneho
roku, v ktorom sa dieťa narodilo, pričom v tomto čase musí mať dieťa aspoň 28 dní.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Hlavná kontrolórka Ing. Jana Púchla informovala poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2019
zodpovedá príslušným právnym predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej
klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Návrh rozpočtu je spracovaný s výhľadom na roky
2020 a 2021. Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným
spôsobom. Hlavná kontrolórka odporučila poslancom návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť.
6. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ, že návrh rozpočtu na roky 2019
– 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Lošonec od 26.10.2018
do 11.12.2018. K návrhu neboli podané ústne ani písomné pripomienky. Obec Lošonec
zostavuje a predkladá viacročný rozpočet bez programovej štruktúry v zmysle Článku 3 bod
11. internej smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Lošonec a v súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2019 -2021
b) návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 bez programovej štruktúry
II.schvaľuje:
a) rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok
2019
Kontrolórka Ing. Jana Púchla informovala poslancov, že v I. polroku 2019 plánuje vykonať
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri vykonaní inventarizácie majetku.
Ďalej informovala, že plánuje vykonať kontroly na základe uznesení OcZ, na požiadanie
starostu obce alebo z vlastného podnetu.
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.polrok 2019
II. schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.polrok 2019
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara

8. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov, že návrh VZN č. 2/2018 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
bol zverejnený viac ako 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu VZN
neboli podané pripomienky.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
II.schvaľuje:
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lošonec.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
9. Návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov, že návrh VZN č. 3/2018 o dani z
nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce
Lošonec bol zverejnený viac ako 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. K návrhu
VZN neboli podané pripomienky.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje:
VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
10. Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra
Ešte pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo určilo, že pracovný
pomer hlavného kontrolóra obce Lošonec bude od 01.03.2019 vykonávaný na kratší
pracovný čas týždenne 7,5 hod., t.j. na pracovný úväzok 20%.
Hlavný kontrolór obce je volený na 6-ročné funkčné obdobie. Keďže funkčné obdobie
hlavného kontrolóra uplynie 28.02.2019, obecné zastupiteľstvo v zmysle par. 18a odst. 2

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Lošonec na
deň 19. februára 2019. Všetky podmienky sú stanovené v uznesení.
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. schvaľuje
že pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Lošonec bude s účinnosťou od 01.03.2019
vykonávaný na kratší pracovný čas týždenne 7,5 hod., t.j. na pracovný úväzok 20%.
II. vyhlasuje
a) v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Lošonec
b) deň konania voľby: 19. február 2019
III. určuje
a) Adresa odovzdania prihlášky: Obec Lošonec, Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62
b) Termín odovzdania prihlášok: 05. február 2019 do 12.00 hod.
c) Prihláška musí byť písomná a je potrebné ju odovzdať osobne alebo zaslať poštou
v uzatvorenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Lošonec –
NEOTVÁRAŤ“. Spolu s prihláškou je potrebné poslať všetky predpísané prílohy.
d) Požadované kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
e) Iné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra (§3 ods. 1 zák. 552/2003 Z.z.):
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
f) Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška s uvedením osobných údajov kandidáta (meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt)
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov s vlastnoručným podpisom v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
 úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 profesijný životopis
 čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (§18 ods. 1 zák. 552/2003
Z. z.)
g) Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Lošonec je stanovený v rozsahu 20%.
h) Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. marec 2019. Dňom nástupu do práce začína
šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra.
i) Každý kandidát, ktorý splní všetky predpoklady a včas odovzdá písomnú prihlášku
s požadovanými dokladmi, bude písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
j) V deň konania voľby bude mať každý kandidát právo na vystúpenie pred poslancami
obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú

predstavovať v abecednom poradí.
k) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným alebo verejným hlasovaním počas
zasadnutia obecného zastupiteľstva. O spôsobe hlasovania rozhodne obecné
zastupiteľstvo v deň konania voľby pred začiatkom konania voľby. V deň konania
voľby musia byť pripravené podmienky na obidva spôsoby hlasovania.
 Tajné hlasovanie:
Voľbu riadi volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra obecné
zastupiteľstvo schváli uznesením. Voľba sa vykoná za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schváli obecné zastupiteľstvo. Úlohou volebnej komisie je dohliadať na
priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítať platné
hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov. O výsledkoch hlasovania vypracuje
volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi Obecnému zastupiteľstvu v Lošonci.
Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti, ktorí splnili podmienky kandidatúry na
funkciu hlavného kontrolóra, uvedení v abecednom konaní. Hlasovací lístok bude
opatrený okrúhlou červenom pečiatkou obce. Každý poslanec obecného zastupiteľstva
si prevezme jeden hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkuje poradové číslo vybraného
jedného kandidáta a hlasovací lístok vloží do pripravenej volebnej schránky.
Za platný hlasovací lístok sa považuje hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované
len jedno poradové číslo pri mene kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú
zakrúžkovaní dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za
neplatný. O platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou volebná
komisia.
 Verejné hlasovanie:
Verejné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa vykoná zdvihnutím ruky.
Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
11. Plat starostu obce
Ekonómka oboznámila prítomných, že s účinnosťou od 01.12.2018 bol zákonom NR SR č.
320/2018 Z. z. zmenený a doplnený zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. Vysvetlila, že touto novelou
sa minimálny plat starostu automaticky a priamo zo zákona zvyšuje a patrí starostovi od
účinnosti predmetnej novely, t. j. od 1.12.2018. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva č.
24/2016 zo dňa 31.3.2016 bol starostovi obce Mgr. Jurajovi Rábarovi v zmysle § 4 ods. 2
zvýšený plat o 20%. Toto rozhodnutie o percente zvýšenia platu nie je možné automaticky
preniesť do obdobia po 1.12.2018, pretože toto rozhodnutie vychádzalo z iného (nižšieho)
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH. Preto uplatnenie zvýšeného platu

od 1.12.2018 vyžaduje nové rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci navrhli zvýšiť
minimálny plat starostovi obce o 30 % s účinnosťou od 1.12.2018, keďže mzdy za mesiac
december 2018 ešte neboli spracované.
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh poslancov na zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu Mgr. Juraja Rábaru o
30 % s účinnosťou od 1.12.2018.
II. schvaľuje:
s účinnosťou od 1.12.2018 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu Mgr. Juraja
Rábaru o 30 %.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
12. Upozornenie prokurátora
Referentka I. Sedgwick informovala poslancov o doručenom upozornení prokurátora zo dňa
16.10.2018. V októbri 2018 vykonal prokurátor previerku ohľadom frekvencie zasadnutí
OcZ a spôsobu zverejňovania a schvaľovania návrhu programu zasadnutia OcZ za obdobie
rokov 2017 a 2018. Zákonom stanovená frekvencia zasadnutí OcZ nebola dodržaná v dvoch
prípadoch a to v jednom prípade o 2 dni a v druhom prípade o 7 dní. Predmetom vykonanej
previerky bola aj zákonnosť zverejňovania návrhu programu zasadnutia OcZ. Návrh
programu zasadnutia OcZ bol vždy /s jednou výnimkou/ zverejnený min. tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva. V budúcom období bude obec postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb., a to najmä zasadať s poslancami OcZ v
zákonom stanovenej frekvencii a návrh programu zasadnutia OcZ včas zverejňovať
zákonným spôsobom.
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
upozornenie prokurátora zo dňa 16.10.2018
13. Dotácia na požiarnu zbrojnicu
Poslanec Pavol Solár, ktorý je zároveň veliteľom DHZ v Lošonci navrhol poslancom, aby
obec požiadala o dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice na obecnom pozemku, parc. č.
155/2 v katastrálnom území Lošonec. Projektovú dokumentáciu zabezpečí a v prípade, že
by obec nezískala dotáciu, nebude požadovať úhradu nákladov za vypracovanie projektu.
Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh poslanca Pavla Solára, aby obec požiadala o dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice
na obecnom pozemku, parc. č. 155/2 v katastrálnom území Lošonec

II.schvaľuje:
aby, obec požiadala o dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice na obecnom pozemku parc. č.
155/2 v katastrálnom území Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
14. Predĺženie doby nájmu, byt č. 2, bytový dom č. 243
Poslanci prerokovali žiadosť Nikoletty Sitárovej Bellovej o predĺženie doby nájmu na
obdobie 1 roka. Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu podľa VZN č.
1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec. Poslanci sa rozhodli prideliť byt č.
2 Nikolette Sitárovej Bellovej na obdobie 1 roka.
Uznesenie č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť Nikoletty Sitárovej Bellovej o predĺženie doby nájmu bytu č. 2 bytového domu č.
243
II.schvaľuje:
Pridelenie bytu č. 2 bytového domu č. 243 Nikolette Sitárovej Bellovej a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
15. Žiadosť o zmenu územného plánu
Na Obecný úrad boli doručené žiadosti o zmenu územného plánu.
Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) žiadosť chatárov v zastúpení Diany Buraľovej, v lokalite Jahodník o zmenu Územného
plánu obce Lošonec. Žiadosť sa týka pozemkov parc. č. 2302/163, 2302/166, 2302/167,
2302/169, 2302/170, 2302/172, 2302/173, 2302/158, 2302/159, 2302/161, 2302/162,
2302/157, 2302/156, 2302/155, 2302/154, 2302/153, 2302/180, 2302/181, 2302/182,
2302/178, 2302/176, 2302/174, 2302/175, 2302/177, 2302/78, ktoré chcú chatári využívať
na rekreačné účely, vzhľadom na to, že parcely sú situované v rekreačnej oblasti obce
Lošonec, lokalita Jahodník. Súčasťou žiadosti o zmenu územného plánu je súhlas vlastníka
pozemkov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, /Odštepný závod Smolenice, Trnavská
12, 919 04 Smolenice/ so zmenou využitia pozemkov, v územnom pláne, na rekreačné
účely: k.ú. Lošonec – podľa GP č. 77/2018, úradne overeného dňa 30.07.2018 pod č.
935/2018 – parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/173, k.ú. Lošonec – podľa GP č. 153/2017,
úradne overeného dňa 15.05.2018 pod č. 512/2018 – parcely KN-C č. 2302/163 až
2302/162, k.ú. Lošonec – podľa GP č. 137/2018, úradne overeného dňa 23.11.2018 pod č.
1714/2018 – parcely KN-C č. 2302/174 až 2302/179, 2302/78, 2302/180, 2302/181,

2302/182. Žiadatelia sa zároveň zaväzujú k úhrade finančných nákladov spojených s
predmetnou zmenou.
b) žiadosť Ivana Slobodu o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/98 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 2286 m², ktorý je evidovaný na LV č.
1275 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
c) žiadosť Company MI s.r.o., /Godrova 12, 811 06 Bratislava/ v zastúpení Milanom
Scirankom o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č. 515/40 /druh
pozemku záhrada/ o výmere 1129 m², ktorý je uvidovaný na LV č. 1541 ako parcela registra
„C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie pozemku: výstavba
rodinných domov.
d) žiadosť Milana Sciranku o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/97 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 1200 m², ktorý je evidovaný na LV č.
976 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
II. neschvaľuje:
a) žiadosť chatárov v zastúpení Diany Buraľovej, v lokalite Jahodník o zmenu Územného
plánu obce Lošonec, s písomným súhlasom vlastníka pozemkov Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik, v zastúpení Ing. Ivanom Dančekom
k.ú. Lošonec podľa GP č. 77/2018, úradne overeného dňa 30.07.2018 pod č. 935/2018 –
parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/173,
k.ú. Lošonec podľa GP č. 153/2017, úradne overeného dňa 15.05.2018 pod č. 512/2018 –
parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/162,
k.ú. Lošonec podľa GP č. 137/2018, úradne overeného dňa 23.11.2018 pod č. 1714/2018 –
parcely KN-C č. 2302/174 až 2302/179, 2302/78, 2302/180, 2302/181, 2302/182.
Navrhované funkčné využitie pozemkov: na rekreačné účely.
b) žiadosť Ivana Slobodu o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/98 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 2286 m², ktorý je evidovaný na LV č.
1275 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
c) žiadosť Company MI s.r.o., /Godrova 12, 811 06 Bratislava/ v zastúpení Milanom
Scirankom o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č. 515/40 /druh
pozemku záhrada/ o výmere 1129 m², ktorý je uvidovaný na LV č. 1541 ako parcela registra
„C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie pozemku: výstavba
rodinných domov.
d) žiadosť Milana Sciranku o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/97 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 1200 m², ktorý je evidovaný na LV č.
976 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
Hlasovanie: 0:5:0

Hlasovali proti: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
16. Rôzne
16.1. Spoločný obecný úrad Cífer
Uznesenie č. 62/2018
1. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zmluvu
o zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Lošonec s Obcou Bíňovce,
Obcou Biely Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou Borová,
Obcou Brestovany, Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou Dechtice, Obcou
Dlhá, Obcou Dobrá Voda, Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové, Obcou Dolné
Lovčice, Obcou Dolné Orešany, Obcou Horné Dubové, Obcou Horná Krupá, Obcou Horné
Orešany, Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, Obcou Jaslovské Bohunice, Obcou Kátlovce,
Obcou Košolná, Obcou Križovany nad Dudváhom, Obcou Lošonec, Obcou Majcichov,
Obcou Malženice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou Pavlice, Obcou Radošovce, Obcou
Ružindol, Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá nad Parnou, Obcou Šelpice, Obcou
Špačince, Obcou Šúrovce, Obcou Trstín, Obcou Vlčkovce, Obcou Voderady, Obcou Zeleneč
a Obcou Zvončín za účelom zriadenia spoločného obecného úradu
a) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
– zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov,
– zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov,
– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
b) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
– zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, pričom
Obec Cífer bude na základe predmetnej zmluvy vykonávať sídelnej obce.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
2. poveruje starostu obce,

aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.

16.2 Akcie v obci
Starosta informoval,
a) že prvý ročník akcie „ochutnávka koláčov“, ktorá sa konala dňa 01.12.2018 v Kultúrnom
dome v Lošonci sa vydarila.
b) že v piatok dňa 14.12.2018 sa bude konať v KD Lošonec Vianočný koncert a v sobotu
dňa 15.12.2018 Vianočné trhy.
c) 31.12.2018 sa bude konať každoročný výstup na Čiernu skalu, potom sa turisti občerstvia
na futbalovom ihrisku.
16.3 Kanál pri hlavnej ceste
Michal Jurovčík – sa informoval, čo starosta plánuje robiť s kanálom pri hlavnej ceste /pri
č.d. 61/. Starosta povedal, že označí bezpečnostnou páskou a paletami kanály pri č.d. 61 a
127.
16.4 Verejná schôdza
Pavol Solár predniesol požiadavky občanov, ktorí ho zastavujú s otázkou, kedy sa uskutoční
verejné zasadnutie. Poslanci sa zhodli na skutočnosti, že každé zasadnutie OcZ je verejné.
16.5 Ples
Pavol Solár sa spýtal starostu ako si predstavuje spoluprácu ohľadom organizácie plesu.
Starosta odpovedal, že môžu zhánať darčeky do tomboly. Maroš Vavro navrhol stretnutie
aspoň týždeň pred konaním plesu. Starosta zvolá v januári 2019 stretnutie ohľadom prípravy
a organizácie plesu.
17. Diskusia obyvateľov obce
P. Nidel – informoval, že za futbalovým ihriskom je vytvorené smetisko na súkromných
pozemkoch.
18. Interpelácie poslancov
19. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 11.12.2018
Overovatelia:
Pavol Solár

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

JUDr. Michal Jurovčík

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 11.12.2018
od č. 48/2018 po č. 62/2018
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Pavla Solára a JUDr. Michala Jurovčíka.
b) Návrh programu OcZ konaného dňa 11.12.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.12.2018
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom opatrení č. 10/2018 zo dňa 31.10.2018
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2019 -2021
b) návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 bez programovej štruktúry
II.schvaľuje:
a) rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara

Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.polrok 2019
II. schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.polrok 2019
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
II.schvaľuje:
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lošonec.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje:
VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. schvaľuje
že pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Lošonec bude s účinnosťou od 01.03.2019
vykonávaný na kratší pracovný čas týždenne 7,5 hod., t.j. na pracovný úväzok 20%.

II. vyhlasuje
a) v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Lošonec
b) deň konania voľby: 19. február 2019
III. určuje
a) Adresa odovzdania prihlášky: Obec Lošonec, Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62
b) Termín odovzdania prihlášok: 05. február 2019 do 12.00 hod.
c) Prihláška musí byť písomná a je potrebné ju odovzdať osobne alebo zaslať poštou
v uzatvorenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Lošonec –
NEOTVÁRAŤ“. Spolu s prihláškou je potrebné poslať všetky predpísané prílohy.
d) Požadované kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
e) Iné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra (§3 ods. 1 zák. 552/2003 Z.z.):
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
f) Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška s uvedením osobných údajov kandidáta (meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt)
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov s vlastnoručným podpisom v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
 úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 profesijný životopis
 čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (§18 ods. 1 zák. 552/2003
Z. z.)
g) Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Lošonec je stanovený v rozsahu 20%.
h) Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. marec 2019. Dňom nástupu do práce začína
šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra.
i) Každý kandidát, ktorý splní všetky predpoklady a včas odovzdá písomnú prihlášku
s požadovanými dokladmi, bude písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
j) V deň konania voľby bude mať každý kandidát právo na vystúpenie pred poslancami
obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú
predstavovať v abecednom poradí.
k) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným alebo verejným hlasovaním počas
zasadnutia obecného zastupiteľstva. O spôsobe hlasovania rozhodne obecné
zastupiteľstvo v deň konania voľby pred začiatkom konania voľby. V deň konania
voľby musia byť pripravené podmienky na obidva spôsoby hlasovania.
 Tajné hlasovanie:
Voľbu riadi volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra obecné
zastupiteľstvo schváli uznesením. Voľba sa vykoná za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schváli obecné zastupiteľstvo. Úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh

hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítať platné hlasy
odovzdané pre jednotlivých kandidátov. O výsledkoch hlasovania vypracuje volebná
komisia zápisnicu a výsledky oznámi Obecnému zastupiteľstvu v Lošonci.
Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti, ktorí splnili podmienky kandidatúry na
funkciu hlavného kontrolóra, uvedení v abecednom konaní. Hlasovací lístok bude opatrený
okrúhlou červenom pečiatkou obce. Každý poslanec obecného zastupiteľstva si prevezme
jeden hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkuje poradové číslo vybraného jedného kandidáta
a hlasovací lístok vloží do pripravenej volebnej schránky.
Za platný hlasovací lístok sa považuje hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len
jedno poradové číslo pri mene kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú zakrúžkovaní
dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. O platnosti
hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou volebná komisia.
 Verejné hlasovanie:
Verejné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa vykoná zdvihnutím ruky. Hlasuje
sa postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na
tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého
kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole
volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti
hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro,
Eduard Rábara
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh poslancov na zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu Mgr. Juraja Rábaru o
30 % s účinnosťou od 1.12.2018.
II. schvaľuje:
s účinnosťou od 1.12.2018 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu Mgr. Juraja
Rábaru o 30 %.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
upozornenie prokurátora zo dňa 16.10.2018
Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
návrh poslanca Pavla Solára, aby obec požiadala o dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice
na obecnom pozemku, parc. č. 155/2 v katastrálnom území Lošonec
II.schvaľuje:
aby, obec požiadala o dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice na obecnom pozemku parc. č.
155/2 v katastrálnom území Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť Nikoletty Sitárovej Bellovej o predĺženie doby nájmu bytu č. 2 bytového domu č.
243
II.schvaľuje:
Pridelenie bytu č. 2 bytového domu č. 243 Nikolette Sitárovej Bellovej a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) žiadosť chatárov v zastúpení Diany Buraľovej, v lokalite Jahodník o zmenu Územného
plánu obce Lošonec. Žiadosť sa týka pozemkov parc. č. 2302/163, 2302/166, 2302/167,
2302/169, 2302/170, 2302/172, 2302/173, 2302/158, 2302/159, 2302/161, 2302/162,
2302/157, 2302/156, 2302/155, 2302/154, 2302/153, 2302/180, 2302/181, 2302/182,
2302/178, 2302/176, 2302/174, 2302/175, 2302/177, 2302/78, ktoré chcú chatári využívať
na rekreačné účely, vzhľadom na to, že parcely sú situované v rekreačnej oblasti obce
Lošonec, lokalita Jahodník. Súčasťou žiadosti o zmenu územného plánu je súhlas vlastníka
pozemkov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, /Odštepný závod Smolenice, Trnavská
12, 919 04 Smolenice/ so zmenou využitia pozemkov, v územnom pláne, na rekreačné
účely: k.ú. Lošonec – podľa GP č. 77/2018, úradne overeného dňa 30.07.2018 pod č.
935/2018 – parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/173, k.ú. Lošonec – podľa GP č. 153/2017,
úradne overeného dňa 15.05.2018 pod č. 512/2018 – parcely KN-C č. 2302/163 až
2302/162, k.ú. Lošonec – podľa GP č. 137/2018, úradne overeného dňa 23.11.2018 pod č.
1714/2018 – parcely KN-C č. 2302/174 až 2302/179, 2302/78, 2302/180, 2302/181,
2302/182. Žiadatelia sa zároveň zaväzujú k úhrade finančných nákladov spojených s
predmetnou zmenou.
b) žiadosť Ivana Slobodu o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/98 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 2286 m², ktorý je evidovaný na LV č.

1275 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
c) žiadosť Company MI s.r.o., /Godrova 12, 811 06 Bratislava/ v zastúpení Milanom
Scirankom o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č. 515/40 /druh
pozemku záhrada/ o výmere 1129 m², ktorý je uvidovaný na LV č. 1541 ako parcela registra
„C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie pozemku: výstavba
rodinných domov.
d) žiadosť Milana Sciranku o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/97 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 1200 m², ktorý je evidovaný na LV č.
976 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
II. neschvaľuje:
a) žiadosť chatárov v zastúpení Diany Buraľovej, v lokalite Jahodník o zmenu Územného
plánu obce Lošonec, s písomným súhlasom vlastníka pozemkov Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik, v zastúpení Ing. Ivanom Dančekom
k.ú. Lošonec podľa GP č. 77/2018, úradne overeného dňa 30.07.2018 pod č. 935/2018 –
parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/173,
k.ú. Lošonec podľa GP č. 153/2017, úradne overeného dňa 15.05.2018 pod č. 512/2018 –
parcely KN-C č. 2302/163 až 2302/162,
k.ú. Lošonec podľa GP č. 137/2018, úradne overeného dňa 23.11.2018 pod č. 1714/2018 –
parcely KN-C č. 2302/174 až 2302/179, 2302/78, 2302/180, 2302/181, 2302/182.
Navrhované funkčné využitie pozemkov: na rekreačné účely.
b) žiadosť Ivana Slobodu o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/98 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 2286 m², ktorý je evidovaný na LV č.
1275 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
c) žiadosť Company MI s.r.o., /Godrova 12, 811 06 Bratislava/ v zastúpení Milanom
Scirankom o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č. 515/40 /druh
pozemku záhrada/ o výmere 1129 m², ktorý je uvidovaný na LV č. 1541 ako parcela registra
„C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie pozemku: výstavba
rodinných domov.
d) žiadosť Milana Sciranku o zmenu územného plánu obce Lošonec na pozemku parc. č.
515/97 /druh pozemku trvalý trávny porast/ o výmere 1200 m², ktorý je evidovaný na LV č.
976 ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Lošonec. Navrhované funkčné využitie
pozemku: výstavba rodinných domov.
Hlasovanie: 0:5:0
Hlasovali proti: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara

Uznesenie č. 62/2018
1. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zmluvu
o zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Lošonec s Obcou Bíňovce,
Obcou Biely Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou Borová,
Obcou Brestovany, Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou Dechtice, Obcou
Dlhá, Obcou Dobrá Voda, Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové, Obcou Dolné
Lovčice, Obcou Dolné Orešany, Obcou Horné Dubové, Obcou Horná Krupá, Obcou Horné
Orešany, Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, Obcou Jaslovské Bohunice, Obcou Kátlovce,
Obcou Košolná, Obcou Križovany nad Dudváhom, Obcou Lošonec, Obcou Majcichov,
Obcou Malženice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou Pavlice, Obcou Radošovce, Obcou
Ružindol, Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá nad Parnou, Obcou Šelpice, Obcou
Špačince, Obcou Šúrovce, Obcou Trstín, Obcou Vlčkovce, Obcou Voderady, Obcou Zeleneč
a Obcou Zvončín za účelom zriadenia spoločného obecného úradu
c) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
– zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov,
– zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov,
– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
d) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
– zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, pričom
Obec Cífer bude na základe predmetnej zmluvy vykonávať sídelnej obce.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Eduard
Rábara
2. poveruje starostu obce,
aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

