ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 06.08.2019 o 19.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce
Návrh programu:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2019.
4) VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v ŠJ.
5) Úprava rozpočtu na rok 2019.
6) Rôzne.
7) Diskusia obyvateľov obce.
8) Interpelácie poslancov.
9) 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 Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Pavla Solára a Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh programu OcZ konaného dňa 06.08.2019
b) návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2019, doplnenie do bodu č. 3 –
Správa o výsledku finančnej kontroly
II. schvaľuje
a) program OcZ konaného dňa 06.08.2019

b) zmenu programu:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2019. Správa o výsledku finančnej kontroly.
4) VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v ŠJ.
5) Úprava rozpočtu na rok 2019.
6) Rôzne.
7) Diskusia obyvateľov obce.
8) Interpelácie poslancov.
9) Záver.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka oboznámila poslancov o stave na účtoch.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave stave na účtoch
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2019. Správa o výsledku finančnej kontroly
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2019
Kontrolórka Ing. Jana Púchla oboznámila poslancov OcZ s plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2019. Plánuje vykonať kontrolu povinného zverejňovania informácií obcou a
vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 pred jeho schválením v
obecnom zastupiteľstve. Ďalšie kontroly budú vykonané na základe uznesení obecného
zastupiteľstva, na požiadanie starostu obce a na základe poznatkov zistených pri výkone
kontrolnej činnosti. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na
II. polrok 2019 je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 24/2019
Obecne zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2019
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2019
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár

Správa o výsledku finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu k 31.12.2018. Cieľom kontroly bolo preveriť, či bola
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej
závierky vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a inventúrne súpisy spracované v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve a
inventarizačný zápis v súlade s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Kontrolou bolo zistené, že
všetky evidované zostatky na účtoch, ktoré boli predmetom inventarizácie boli totožné so
zostatkami Hlavnej analytickej knihy. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky bola vykonaná v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou internou
smernicou.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Lošonec o výsledku finančnej kontroly
4. VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
ŠJ.
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 01.07.2019 do 05.08.2019.
VZN sa menilo z dôvodu zmien finančných pásiem na nákup potravín od 01.09.2019 a
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
II. schvaľuje
VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
5. Úprava rozpočtu na rok 2019
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019.

Bežné príjmy
274 624,05 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie31 933,64 €
Príjmy celkom
306 557,69 €

Bežné výdavky
292 684,69 €
Kapitálové výdavky
8 918,00 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
306 557,69 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia bude použitý rezervný fond obce vo výške 3 800,00 €
na bežné výdavky z dôvodu mimoriadnych okolností. Ide o odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru v materskej škole a v školskej jedálni,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lošonec. Dňa 2.5.2019 vykonal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave v MŠ a ŠJ v Lošonci štátny zdravotný dozor. Na základe
zápisnice zo ŠZD RÚVZ v Trnave je potrebné do 1.9.2019 v MŠ a ŠJ vykonať určité
opatrenia odstránenie nedostatkov a na zabezpečenie plynulej prevádzky MŠ v Lošonci
s termínom následnej kontroly v septembri 2019. Ide o tieto opatrenia:
- zabezpečenie ochranných krytov na vykurovacie telesá, ktoré majú poškodenú
povrchovú úpravu,
- zabezpečenie nového náteru na teplovodné potrubie, ktoré prechádza cez zariadenie na
osobnú hygienu pre zamestnancov,
- odstránenie nepoužívaného sporáka na pevné palivo z kuchyne,
- zabezpečenie samostatného drezu alebo umývačky na umývanie riadu a na prípravu
pokrmov,
- zabezpečenie nového antikorového pracovného stola.
Okrem týchto nedostatkov sú na budove materskej školy v havarijnom stave komín a
vchodové dvere. Poslanec Eduard Rábara narhol, aby obec rokovala s cirkvou a
spolupodieľala sa na úhrade 50 % nákladov za komín a vchodové dvere.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 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
274 624,05 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie31 933,64 €
Príjmy celkom
306 557,69 €

Bežné výdavky
292 684,69 €
Kapitálové výdavky
8 918,00 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
306 557,69 €

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 800,00 € na
mimoriadnu okolnosť - odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výkonu štátneho
zdravotného dozoru RÚVZ Trnava v materskej škole a v školskej jedálni v Lošonci
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
c) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2 000,00 € na
mimoriadnu okolnosť - najmä na opravu komína a výmenu vchodových dverí na budove
materskej školy v Lošonci v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
d) použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 000,00 € na
nákup počítačov.
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 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
274 624,05 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie31 933,64 €
Príjmy celkom
306 557,69 €

Bežné výdavky
292 684,69 €
Kapitálové výdavky
8 918,00 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
306 557,69 €

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 800,00 € na
mimoriadnu okolnosť - odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výkonu štátneho
zdravotného dozoru RÚVZ Trnava v materskej škole a v školskej jedálni v Lošonci
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
c) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2 000,00 € na
mimoriadnu okolnosť - najmä na opravu komína a výmenu vchodových dverí na budove
materskej školy v Lošonci v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
d) použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 000,00 € na
nákup počítačov.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
6. Rôzne
Program obnovy dediny – starosta informoval poslancov OcZ, že podpísal so Slovenskou
agentúrou životného prostredia /Tajovského 28, Banská Bystrica/ zmluvu o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny. Z
dotácie bude hradená výsadba zelene vo výške 4845 Eur. Obec získala túto podporu už tretí
rok.
7. Diskusia obyvateľov obce
Starosta informoval, že na základe nariadenia RÚVZ Trnava odstránil starý sporák na tuhé
palivo zo školskej jedálne v MŠ Lošonec. M. Štibraný sa informoval ako sa bude vyhrievať
školská jedáleň, keďže sporák bol využívaný na ohrev ŠJ. Starosta povedal, že ohrev
zabezpečí iným zdrojom tepla.
P. Solár – navrhol osloviť cirkev ohľadne opravy komína v materskej škole a vypracovanie
cenových ponúk. Jozef Lávečka navrhol umiestnenie vonkajšieho antikorového komína.
P. Solár upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie /5-6 svetiel/ v obci. Starosta uviedol, že

poruchu bude riešiť cez firmu Philips, keďže firma, ktorá svetlá dodala s ním
nekomunikuje.
P. Nídel – navrhol zrušenie zmluvy s cirkvou na nájom pozemku pre multifunkčné ihrisko,
keďže multifunkčné ihrisko sa nebude stavať. Informoval sa tiež ohľadne plánovanej
výsadby stromčekov od firmy ALAS Slovakia. Starosta preverí, aké stromčeky budú
darované obci a dohodne výsadbu.
M. Vavro – sa informoval, či by bolo možné pokračovať s potiahnutím kanalizácie ďalej do
obce. Starosta vysvetlil, že sú v súčastnosti zverejnené výzvy iba pre obce nad 2000
obyvateľov. Tiež sa informoval na pripravovanú novú zmluvu s firmou Alas na vývoz
kameniva. Starosta povedal, že p. Polák podal protinávrh na navrhovanú zmluvu od JUDr.
Jurovčíka. Návrh zmluvu prepošle poslancom.
8. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
9. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 06.08.2019
Overovatelia:
Pavol Solár

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

Jozef Lávečka

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 06.08.2019
od č. 21/2019 po č. 27/2019
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Pavla Solára a Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh programu OcZ konaného dňa 06.08.2019
b) návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 06.08.2019, doplnenie do bodu č. 3 –
Správa o výsledku finančnej kontroly
II. schvaľuje
a) program OcZ konaného dňa 06.08.2019
b) zmenu programu:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2019. Správa o výsledku finančnej kontroly.
4) VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v ŠJ.
5) Úprava rozpočtu na rok 2019.
6) Rôzne.
7) Diskusia obyvateľov obce.
8) Interpelácie poslancov.
9) Záver.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave stave na účtoch

Uznesenie č. 24/2019
Obecne zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2019
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2019
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Lošonec o výsledku finančnej kontroly
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
II. schvaľuje
VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 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
274 624,05 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie31 933,64 €
Príjmy celkom
306 557,69 €

Bežné výdavky
292 684,69 €
Kapitálové výdavky
8 918,00 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
306 557,69 €

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 800,00 € na
mimoriadnu okolnosť - odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výkonu štátneho

zdravotného dozoru RÚVZ Trnava v materskej škole a v školskej jedálni v Lošonci
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
c) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2 000,00 € na
mimoriadnu okolnosť - najmä na opravu komína a výmenu vchodových dverí na budove
materskej školy v Lošonci v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
d) použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 000,00 € na
nákup počítačov.
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 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
274 624,05 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie31 933,64 €
Príjmy celkom
306 557,69 €

Bežné výdavky
292 684,69 €
Kapitálové výdavky
8 918,00 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
306 557,69 €

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 800,00 € na
mimoriadnu okolnosť - odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z výkonu štátneho
zdravotného dozoru RÚVZ Trnava v materskej škole a v školskej jedálni v Lošonci
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
c) použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2 000,00 € na
mimoriadnu okolnosť - najmä na opravu komína a výmenu vchodových dverí na budove
materskej školy v Lošonci v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
d) použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 000,00 € na
nákup počítačov.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

