ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 20.11.2019 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úver na predfinancovanie NFP.
Úprava rozpočtu na rok 2019.
Žiadosť o odkúpenie obecných parciel.
Žiadosť o zmenu územného plánu obce Lošonec.
Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce
Lošonec.
9) Rôzne.
10) Diskusia obyvateľov obce.
11.) Interpelácie poslancov.
12.) Záver.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh programu OcZ konaného dňa 20.11.2019
b) návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 20.11.2019: za bod č. 2) Informácia o
stave na účtoch pridanie bodu č. 3) Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a
výročnej správy Obce Lošonec za rok 2018 od Jura audit, s.r.o.
II. schvaľuje
a) program OcZ konaného dňa 20.11.2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úver na predfinancovanie NFP.
Úprava rozpočtu na rok 2019.
Žiadosť o odkúpenie obecných parciel.
Žiadosť o zmenu územného plánu obce Lošonec.
Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce
Lošonec.
9) Rôzne.
10) Diskusia obyvateľov obce.
11.) Interpelácie poslancov.
12.) Záver.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

b) zmenu programu OcZ konaného dňa 20.11.2019: za bod č. 2) Informácia o stave na
účtoch pridanie bodu č. 3) Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej
správy Obce Lošonec za rok 2018 od Jura audit, s.r.o
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka oboznámila poslancov OcZ o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce Lošonec
Správa nezávislého audítora od spoločnosti JURA audit, s.r.o. konštatuje, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. decembru 2018
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Informácie uvedené vo výročnej
správe sú v súlade s účtovnou závierkou. Výročná správa obsahuje informácie podľa
zákona o účtovníctve a obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu z overenia účtovnej závierky a výročnej správy Obce Lošonec za rok
2018 od Jura audit, s.r.o., Bratislava
4. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením
č. 6/2019 zo dňa 31.7.2019 a rozpočtovým opatrením č. 8/2019 zo dňa 31.10.2019.
Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a IS – 07/2016. Ide o účelovo určené
prostriedky.

Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu o rozpočtových opatreniach č. 6/2019 a 8/2019
5. Úver na predfinancovanie NFP
Starosta obce vysvetlil prítomným potrebu prijatia návratných zdrojov financovania na
úhradu časti faktúry od firmy CS, s.r.o., Trnava za projekt „Dom smútku – Lošonec,
obnova“. Pôjde o predfinancovanie nenávratného finančného príspevku vo výške spolu
90 345,79 € prostredníctvom úveru. Po posúdení jednotlivých ponúk bola vyhodnotená
ako najvýhodnejšia ponuka na úver od SZRB.
Hlavná kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala a predniesla stanovisko k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, z ktorého vyplýva, že podmienky
na prijatie úveru sú splnené a prijatím úverového rámca sa nenaruší vyrovnanosť bežného
rozpočtu v najbližších rokoch.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
b) prijatie úveru vo výške 90 345,79 € v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. na
realizáciu projektu "Dom smútku - Lošonec, obnova", predmetom zabezpečenia bude
blankozmenka a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu (dotačného).
II. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 90 345,79 € v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. na
realizáciu projektu "Dom smútku - Lošonec, obnova", predmetom zabezpečenia bude
blankozmenka a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu (dotačného).
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
6. Úprava rozpočtu na rok 2019
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom
zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 9/2019 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. oper.
Príjmy celkom

278 917,53 €
0,00 €
122 279,43 €
401 196,96 €

Bežné výdavky
296 978,17 €
Kapitálové výdavky
99 263,79 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
401 196,96 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia pôjde o prijatie úveru vo výške 90 345,79 € od
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na predfinancovanie NFP na projekt
„Dom smútku – Lošonec, obnova“ a úhradu časti faktúry od firmy CS, s.r.o., Trnava
z tohto úveru vo výške 90 345,79 €, ktorá sa týka nenávratného finančného príspevku.
Rozpočtové opatrenie 9/2019 je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 9/2019 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 a 3 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. oper.
Príjmy celkom

278 917,53 €
0,00 €
122 279,43 €
401 196,96 €

Bežné výdavky
296 978,17 €
Kapitálové výdavky
99 263,79 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
401 196,96 €

b) prijatie úveru vo výške 90 345,79 € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
na predfinancovanie NFP na projekt „Dom smútku – Lošonec, obnova“ a úhradu
faktúry od firmy CS, s.r.o., Trnava z tohto úveru vo výške 90 345,79 €.
II. schvaľuje
a)
zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 9/2019 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 a 3 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
278 917,53 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finanč. operácie122 279,43 €
Príjmy celkom
401 196,96 €

Bežné výdavky
296 978,17 €
Kapitálové výdavky
99 263,79 €
Výdavkové finanč. operácie 4 955,00 €
Výdavky celkom
401 196,96 €

b) prijatie úveru vo výške 90 345,79 € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
na predfinancovanie NFP na projekt „Dom smútku – Lošonec, obnova“ a úhradu
faktúry od firmy CS, s.r.o., Trnava z tohto úveru vo výške 90 345,79 €.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
7. Žiadosť o odkúpenie obecných parciel
Na obecný úrad bola dňa 24.10.2019 prijatá žiadosť p. Miša Hlavatého o odkúpenie
obecných parciel z dôvodu zabezpečenia prístupu na svoje parcely a scelenie parciel.
JUDr. Michal Jurovčík s predajom obecných parciel nesúhlasí a odporúča parcely
dlhodobo prenajať. Poslanci sa dohodli, že sa s p. Hlavatým stretnú osobne a dohodnú sa
na riešení.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Miša Hlavatého o odkúpenie obecných parciel registra „C“ parc. č. 266/8, 264/2,
265/2 a registra „E“ 265/2, 264 v katastrálnom území Lošonec za účelom prístupu k
pozemkom a scelenia parciel registra „C“ parc. č. 256/8, 85, 84, 83, 82 a parciel registra
„E“ č. 82, 83, 84 v katastrálnom území Lošonec.
II. neschvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Lošonec z dôvodu prípadu

hodného osobitného zreteľa, a to parcely vedené na LV č. 800 registra „C“ parc. č. 266/8
o výmere 137 m², druh pozemku vodná plocha, parc. č. 264/2 o výmere 22 m², druh
pozemku vodná plocha, parc. č. 265/2 o výmere 125 m², druh pozemku vodná plocha a
registra „E“ parc. č. 265/2 o výmere 42 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 264 o
výmere 103 m², druh pozemku vodná plocha v katastrálnom území Lošonec žiadateľovi
Mišovi Hlavatému, Nerudova 6027/2, 917 01 Trnava.
Hlasovanie: 0:5:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
8. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Lošonec
Na obecný úrad v Lošonci bola doručená žiadosť Ing. Martina Kučeru o zaradenie do
územného plánu obce Lošonec – pozemky C KN parc.č. 2300/41 /druh trvalý trávny
porast/ o výmere 13701 m² a parc. č. 2142 /trvalý právny porast/ o výmere 2580 m² v k.ú.
Lošonec, zapísaných na LV 1103. Plánované funkčné využitie: na rekreačné účely.
Žiadosť p. Kučeru bola v roku 2019 predmetom rokovania na zasadnutí OcZ, ale nebola
schválená. Spracovateľ územného plánu neodporučil celú plochu schváliť na rekreačné
účely. Ing. Kučera dal následne vypracovať geometrický plán a vyčleniť určité parcely pre
využitie na rekreačné účely. JUDr. Michal Jurovčík odporúča vysporiadanie cestných
komunikácií z dôvodu prístupov. Ing. Kučera informoval, že prístup z jednej strany na
pozemky má. Poslanci odporučili Ing. Kučerovi, aby navštívil spracovateľa územného
plánu Ing. Polonca a prešiel si s ním nový geometrický plán a vyčlenenie parciel. Ing.
Polonec by určil presné regulatívy a odporučil by poslancom, či by bolo vhodné žiadosť
schváliť. Táto žiadosť by bola priradená k žiadostiam o zmeny a doplnky územného plánu
obce Lošonec v roku 2020.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Ing. Martina Kučeru, Račianska 17, 831 02 Bratislava o zaradenie do územného
plánu obce – pozemky C KN parc.č. 2300/41 /druh trvalý trávny porast/ o výmere 13701
m² a parc. č. 2142 /trvalý právny porast/ o výmere 2580 m² v k.ú. Lošonec, zapísaných na
LV 1103. Plánované funkčné využitie: na rekreačné účely.
II. neschvaľuje
Žiadosť Ing. Martina Kučeru, Račianska 17, 831 02 Bratislava o zaradenie do územného
plánu obce – pozemky C KN parc.č. 2300/41 /druh trvalý trávny porast/ o výmere 13701
m² a parc. č. 2142 /trvalý právny porast/ o výmere 2580 m² v k.ú. Lošonec, zapísaných na
LV 1103. Plánované funkčné využitie: na rekreačné účely.
Hlasovanie: 0:5:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík

9. Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce
Lošonec
Na návrh poslanca JUDr. Michala Jurovčíka, aby obec mala prijaté a určené regulatívy pri

vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec, Iveta Sedgwick
vypracovala Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce
Lošonec. Tento návrh obsahuje presné zásady a regulatívy pri podávaní žiadostí
o vykonanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec. JUDr. Michal Jurovčík
navrhol zapracovať do Návrhu VZN č. 2 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu
obce Lošonec zapracované nasledovné zmeny: v druhej časti Zásady a regulatívy, článok
I., bod 2, písmeno c) Po skončení obdobia na podanie žiadostí o zmeny a doplnky
Územného plánu budú žiadosti odovzdané na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
d) Proces schvaľovania žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v
dvoch etapách:
- schvaľovanie obecným zastupiteľstvom obce Lošonec,
- schválené žiadosti obecným zastupiteľstvom budú predložené inštitúciám štátnej správy.
Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce od 30.10.2019 do
20.11.2019.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec
b) Návrh poslanca OcZ JUDr. Michala Jurovčíka, aby boli do Návrhu VZN č. 2 o
vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec zapracované nasledovné
zmeny:
1.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno c) Po skončení obdobia na
podanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu budú žiadosti odovzdané na
posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
2.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno d) Proces schvaľovania
žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v dvoch etapách:
- schvaľovanie obecným zastupiteľstvom obce Lošonec,
- schválené žiadosti obecným zastupiteľstvom budú predložené inštitúciám štátnej správy
a) VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec.
II. schvaľuje
Návrh poslanca OcZ JUDr. Michala Jurovčíka, aby boli do Návrhu VZN č. 2 o vykonávaní
zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec zapracované nasledovné zmeny:
1.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno c) Po skončení obdobia na
podanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu budú žiadosti odovzdané na
posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
2.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno d) Proces schvaľovania
žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v dvoch etapách:
- schvaľovanie obecným zastupiteľstvom obce Lošonec,
- schválené žiadosti obecným zastupiteľstvom budú predložené inštitúciám štátnej správy
a) VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
10. Rôzne
• Na obecný úrad bolo doručené tlačivo na vyplnenie: Evidencia fyzických osôb,
ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť.

Poslanci súhlasili, že môžu byť zapísaní do evidencie.
• Starosta informoval OcZ o pripravovaných akciách v obci: varenie guláša
/23.11.2019/, Mikuláš /05.12.2019/ a Vianočné trhy /14.12.2019/.
11. Diskusia obyvateľov obce
I. Šimončičová Romančíková – sa informovala:
- kedy bude v obci opravené verejné osvetlenie. Lampy dlhodobo nesvietia. Starosta
povedal, že opakovane urgoval firmu O.S.V.O, aby prišli lampy opraviť. Firma čaká na
dodanie súčiastok. Starosta plánuje vyhľadať novú firmu na opravy.
- pomník padlých vojakov z 2. svetovej vojny je zarastený, treba vytrhať burinu, kríčky sú
prerastené, navrhuje vložiť fóliu proti zarastaniu a upraviť povrch napr. ozdobnými
kameňmi.
P. Štibraná – informovala o problémoch s rozhlasom, v niektorých uliciach nefunguje.
Starosta povedal, že už našiel firmu, ktorá opraví obecný rozhlas, aj jeho bezdrôtovú časť.
Starosta obdržal cenovú ponuku na zavedenie bezdrôtového rozhlasu na 3 ulice v sume
6000 Eur /nová ulica od dolnej autobusovej zástavky na ulici Záhumenice, ulička za
cintorínom, a ulica Záhumenice II/. Starosta by chcel postupne počas troch rokov zaviesť
bezdrôtový rozhlas do týchto lokalít, ale finančná situácia mu to nedovoľuje. Starosta
povedal, že v Materskej škole je treba opraviť strechu, do Kultúrneho domu zateká. JUDr.
Michal Jurovčík vypracoval novú zmluvu s firmou Alas Slovakia, s.r.o. Firma Alas Slovakia,
s.r.o. by obci platila 0,067 € za každú jednu tonu kameniva po primárnom spracovaní vo
frakcii 0/32 a/alebo 0/63 alebo 0/125 a peňažnú sumu 0,10 € za každú jednu tonu
kameniva ostatných frakcií.
Vyššia peňažná náhrada by bola stanovená za minimálne 65 % celkovej vyexpedovanej
hmotnosti kameniva v príslušnom kvartáli. Občania s trvalým pobytom v Lošonci by mali
75 % zľavu na nákup kameniva.
P. Nídel informoval:
- o prepadajúcom moste pri vstupe do obce v smere z Horných Orešian, kde sa trhá cesta.
JUDr. Michal Jurovčík, navrhol, aby obec písomne oslovila Dopravný inšpektorát na
kontrolu preťaženia nákladných vozidiel z kameňolomu a preverenie najvyššej povolenej
hmotnosti.
- že budova Materskej školy je v zlom stave. Keďže majiteľom budovy MŠ je cirkev,
starosta si prešiel priestory MŠ s predstaviteľmi cirkvi, ktorí budovu vyhodnotili ako
vyhovujúcu. Farár navrhol odpredaj budovy obci. Starosta povedal, že budovu nechce,
keďže nie sú prípojky /plyn, kanalizácia/ a prestavba budovy by stála obec vyššie náklady
ako výstavba novej MŠ. Obci bol doručený odhad na rekonštrukciu existujúcej budovy MŠ,
ktorá bola vyčíslená na sumu 200 000 Eur. Obec plánuje postaviť novú MŠ na dolnom
konci oproti cintorínu a pozemok získať od Slovenského pozemkového fondu. JUDr.
Michal Jurovčík odporučil uvažovať nad možnosťou odkúpenia budovy od cirkvi za
symbolickú cenu a budovu zrekonštruovať. Po odkúpení budovy by obec mohla požiadať
o dotáciu z EU fondov. Nevidí veľkú šancu na vybavenie odkúpenia pozemku. Treba veci
pohnúť a začať riešiť.
12. Interpelácie poslancov
Pavol Solár – sa spýtal starostu, prečo boli nové okrasné stromčeky vysadené na
miestach, kde sa nachádza plyn a elektrina. Niektorým obyvateľom to prekáža. Starosta
povedal, že stromy museli byť vysadené v jednej línii a nemohol sa každého pýtať, či
súhlasí. JUDr. Michal Jurovčík navrhol, aby si poslanci do budúcna určili územie, kde by
sa vysadil parčík /pri bytovke alebo výsadba okolo hornej autobusovej zastávky/.

13. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 20.11.2019

Overovatelia:
Maroš Vavro

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

Eduard Rábara

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 20.11.2019
od č. 28/2019 po č. 37/2019
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh programu OcZ konaného dňa 20.11.2019
b) návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 20.11.2019: za bod č. 2) Informácia o
stave na účtoch pridanie bodu č. 3) Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a
výročnej správy Obce Lošonec za rok 2018 od Jura audit, s.r.o.
II. schvaľuje
b) zmenu programu OcZ konaného dňa 20.11.2019: za bod č. 2) Informácia o stave na
účtoch pridanie bodu č. 3) Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej
správy Obce Lošonec za rok 2018 od Jura audit, s.r.o
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu z overenia účtovnej závierky a výročnej správy Obce Lošonec za rok
2018 od Jura audit, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) informáciu o rozpočtových opatreniach č. 6/2019 a 8/2019

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
b) prijatie úveru vo výške 90 345,79 € v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. na
realizáciu projektu "Dom smútku - Lošonec, obnova", predmetom zabezpečenia bude
blankozmenka a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu (dotačného).
II. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 90 345,79 € v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. na
realizáciu projektu "Dom smútku - Lošonec, obnova", predmetom zabezpečenia bude
blankozmenka a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávku z účtu (dotačného).
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Miša Hlavatého o odkúpenie obecných parciel registra „C“ parc. č. 266/8, 264/2,
265/2 a registra „E“ 265/2, 264 v katastrálnom území Lošonec za účelom prístupu k
pozemkom a scelenia parciel registra „C“ parc. č. 256/8, 85, 84, 83, 82 a parciel registra
„E“ č. 82, 83, 84 v katastrálnom území Lošonec.
II. neschvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Lošonec z dôvodu prípadu
hodného osobitného zreteľa, a to parcely vedené na LV č. 800 registra „C“ parc. č. 266/8
o výmere 137 m², druh pozemku vodná plocha, parc. č. 264/2 o výmere 22 m², druh
pozemku vodná plocha, parc. č. 265/2 o výmere 125 m², druh pozemku vodná plocha a
registra „E“ parc. č. 265/2 o výmere 42 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 264 o
výmere 103 m², druh pozemku vodná plocha v katastrálnom území Lošonec žiadateľovi
Mišovi Hlavatému, Nerudova 6027/2, 917 01 Trnava.
Hlasovanie: 0:5:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Ing. Martina Kučeru, Račianska 17, 831 02 Bratislava o zaradenie do územného
plánu obce – pozemky C KN parc.č. 2300/41 /druh trvalý trávny porast/ o výmere 13701
m² a parc. č. 2142 /trvalý právny porast/ o výmere 2580 m² v k.ú. Lošonec, zapísaných na
LV 1103. Plánované funkčné využitie: na rekreačné účely.
II. neschvaľuje
Žiadosť Ing. Martina Kučeru, Račianska 17, 831 02 Bratislava o zaradenie do územného
plánu obce – pozemky C KN parc.č. 2300/41 /druh trvalý trávny porast/ o výmere 13701
m² a parc. č. 2142 /trvalý právny porast/ o výmere 2580 m² v k.ú. Lošonec, zapísaných na
LV 1103. Plánované funkčné využitie: na rekreačné účely.
Hlasovanie: 0:5:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec
b) Návrh poslanca OcZ JUDr. Michala Jurovčíka, aby boli do Návrhu VZN č. 2 o
vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec zapracované nasledovné
zmeny:
1.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno c) Po skončení obdobia na
podanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu budú žiadosti odovzdané na

posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
2.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno d) Proces schvaľovania
žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v dvoch etapách:
- schvaľovanie obecným zastupiteľstvom obce Lošonec,
- schválené žiadosti obecným zastupiteľstvom budú predložené inštitúciám štátnej správy
a) VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec.
II. schvaľuje
Návrh poslanca OcZ JUDr. Michala Jurovčíka, aby boli do Návrhu VZN č. 2 o vykonávaní
zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec zapracované nasledovné zmeny:
1.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno c) Po skončení obdobia na
podanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu budú žiadosti odovzdané na
posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
2.) v druhej časti Zásady a regulatívy, článok I., bod 2, písmeno d) Proces schvaľovania
žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu bude prebiehať v dvoch etapách:
- schvaľovanie obecným zastupiteľstvom obce Lošonec,
- schválené žiadosti obecným zastupiteľstvom budú predložené inštitúciám štátnej správy
a) VZN č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Lošonec.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Jozef Lávečka, Eduard Rábara, JUDr. Michal
Jurovčík

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

