ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 17.04.2019 o 17.15 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Výstavba zbrojnice.
Rôzne.
Diskusia obyvateľov obce.
Interpelácie poslancov.
Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 17.04.2019.
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 17.04.2019.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara

2. Výstavba zbrojnice.
Veliteľ DHZ Lošonec Pavol Solár informoval poslancov OcZ o možnosti získania dotácie
na výstavbu požiarnej zbrojnice s 5 % spoluúčasťou obce. Starosta uviedol, že požiarna
zbrojnica by mohla byť vybudovaná na pozemkoch, parcelné č. 154/1, p.č. 154/3, 154/4 a
154/5 v k.ú. Lošonec. Keďže tieto parcely nie sú klasifikované v územnom pláne obce ako
stavebné pozemky, obec bude musieť vykonať zmenu územného plánu.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť obce Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcelné č. 154/1, p.č. 154/3, p.č. 154/4 a p.č. 154/5 v
k.ú. Lošonec za účelom plánovanej výstavby požiarnej zbrojnice.
II. schvaľuje
1/ žiadosť obce Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcelné č. 154/1, p.č. 154/3, p.č. 154/4 a p.č. 154/5 v
k.ú. Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba požiarnej zbrojnice.
2/ Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného plánu
uhradí v plnom rozsahu obec Lošonec.
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: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara
3. Rôzne
Nájomná zmluva – predseda predstavenstva Ing.Pinček z PD Smolenice informoval
poslancov OcZ, že PD Smolenice zaslalo v roku 2018 obci Lošonec Nájomnú zmluvu č.
898/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Zmluva zatiaľ nebola podpísaná. Ing.
Pinček vysvetlil, že Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach musí mať splnenú zákonnú
povinnosť a to uzavrieť na všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré využíva, nájomnú
zmluvu s vlastníkom pozemkov. Keďže obec Lošonec je vlastníkom dotknutých pozemkov,
PD Smolenice chce uzavrieť nájomnú zmluvu s obcou.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov od
Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice.
II. súhlasí
s návrhom nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov od PD
Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice

III. poveruje
starostu Mgr. Juraja Rábaru na podpis Nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych

pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara
4. Diskusia obyvateľov obce
J.Palkovič – sa informoval, prečo majú chatári na Jahodníku oplotené pozemky. Starosta
vysvetlil, že pozemky pod chatami sú vlastníctvom spoločnosti Lesy SR.
Rozhlas – starosta oboznámil poslancov s ponukou od firmy Empemont Slovakia /Bôrik
7/A, Bratislava/ na bezdrôtový rozhlas. Zároveň uviedol, že obec nemá v rozpočte financie
na rekonštrukciu obecného rozhlasu a z toho dôvodu môže byť ponuka aktuálna až na
budúci rok. Starosta informoval poslancov OcZ, že bezdrôtový rozhlas na ulici Záhumenice
je nefunkčný a žiadna z firiem nedokázala závadu odstrániť.
5. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
6. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 17.04.2019
Overovatelia:
Jozef Lávečka
Eduard Rábara

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 17.04.2019
od č. 8/2019 po č. 11/2019
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 17.04.2019.
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 17.04.2019.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť obce Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcelné č. 154/1, p.č. 154/3, p.č. 154/4 a p.č. 154/5 v
k.ú. Lošonec za účelom plánovanej výstavby požiarnej zbrojnice.
II. schvaľuje
1/ žiadosť obce Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom o zmenu
územného plánu v lokalite Lošonec, parcelné č. 154/1, p.č. 154/3, p.č. 154/4 a p.č. 154/5 v
k.ú. Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba požiarnej zbrojnice.
2/ Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného plánu
uhradí v plnom rozsahu obec Lošonec.
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: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov od
Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice.
II. súhlasí
s návrhom nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych pozemkov od PD
Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice
III. poveruje
starostu Mgr. Juraja Rábaru na podpis Nájomnej zmluvy č. 989/P o nájme poľnohospodárskych

pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Smolenice, Továrenská 2, 919 04 Smolenice.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

