ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 08.09.2020 o 18,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara - starosta obce
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::

1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Informácia o rozpočtových opatreniach.
4) Schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci.
5) Delegovanie zástupcu obce Lošonec do Rady školy pri MŠ Lošonec.
6) Prerokovanie návrhu na zvýšenie školného v MŠ Lošonec.
7) Posúdenie žiadostí o zmenu Územného plánu obce Lošonec.
8) Rôzne.
9) Diskusia obyvateľov obce.
10)Interpelácie poslancov.
11)Záver.
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Juraj Rábara. Za
zapisovateľku určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Eduarda Rábaru a Pavla
Solára.
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Eduarda Rábaru a Pavla Solára.
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 08.09.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.09.2020
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík

2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka oboznámila poslancov OcZ o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením
č. 07/2020 zo dňa 30.06.2020.
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 07/2020 zo dňa 30.06.2020.
4. Schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
Starosta Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov, že Ministerstvo financií SR ponúka
obciam, že si môžu podať žiadosť o bezúročný úver. Obec v roku 2019 prijala úver na
obnovu Domu smútku, ktorý bude splatený jednorazovo z nenávratného finančného
príspevku od PPA. Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Názov
akcie: Návratná finančná výpomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Výška úveru: 9774,- Eur, výška
ročnej splátky: 2444 Eur so začiatkom splácania od roku 2024. V prípade prijatia úveru vo
výške 9774,- Eur by predstavovala celková suma dlhu obce 37,79 % zo skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonná hranica 60% by bola
dodržaná a prijatie úverového rámca v hodnote 9774,- Eur nenaruší vyrovnanosť bežného
rozpočtu obce v najbližších rokoch.
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru prijať návratnú finančnú výpomoc v celkovej
sume 9 774,- Eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
II. schvaľuje
Prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 9 774,- Eur na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
5. Delegovanie zástupcu obce Lošonec do Rady školy pri MŠ Lošonec
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara informoval OcZ, že JUDr. Michalovi Jurovčíkovi uplynulo
funkčné obdobie delegovaného člena Rady školy pri MŠ Lošonec, preto je potrebné
delegovať nového člena Rady školy na 4 roky. Starosta delegoval do Rady školy pri MŠ

Lošonec JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na delegovanie JUDr. Michala Jurovčíka do Rady
školy pri Materskej škole Lošonec
II. schvaľuje
delegovanie JUDr.Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
6. Prerokovanie návrhu na zvýšenie školného v MŠ Lošonec
Riaditeľka MŠ Lošonec Ivana Lantošová navrhla, aby sa zvýšil poplatok za školné pre deti
rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lošonec. Poslanci súhlasili zvýšiť poplatok za
školné pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Lošonec na 30 Eur/za mesiac 1. rok
dochádzky, 2. rok 15 Eur/mesiac, 3. rok 0 Eur a pre deti s trvalým pobytom v obci
Lošonec 15 Eur/mesiac 1. rok školskej dochádzky, 2. rok 15 Eur a 3 rok 0 Eur. Tieto
zmeny by boli zapracované do návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, tak aby boli
platné od 01.01.2021.
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh riaditeľky Materskej školy Ivany Lantošovej na zvýšenie školného pre deti bez
trvalého pobytu v Lošonci.
II. schvaľuje
zvýšenie školného za dieťa bez trvalého pobytu v Lošonci na 30,- Eur/za mesiac na 1. rok
dochádzky, 2. rok dochádzky 15 Eur/mesiac, 3. rok dochádzky 0 Eur a pre deti s trvalým
pobytom v obci Lošonec 15 Eur/mesiac na 1. rok dochádzky, 2. rok dochádzky 15 Eur a 3
rok dochádzky 0 Eur.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
7. Posúdenie žiadostí o zmenu Územného plánu obce Lošonec
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov OcZ, že na základe Výzvy na
podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec mohli žiadatelia
podávať v termíne do 31.08.2020 žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu. V tomto
termíne boli na Obecný úrad v Lošonci doručené 4 žiadosti o zmenu ÚP a 1 žiadosť
o zvýšenie zastavanej plochy. Poslanci sa dohodli, že sa stretnú so spracovateľom
územného plánu a doručené žiadosti budú schvaľovať až po prerokovaní a porade so
spracovateľom.

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť Stanislava Rábaru, Starohájska 9, 917 01 Trnava a Ing. Ivety Rábarovej,
Lošonec 582, 919 04 Smolenice o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parc.
registra „C“, parcelné číslo 1202/8 a parcelné číslo 1202/9, v k.ú. Lošonec. Požadované
funkčné využitie: plochy rekreácie
b) žiadosť p. Petra Nídla, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parc. č. 868 /trvalý trávny porast/ a parc. č. 869
/trvalý trávny porast/ v k.ú. Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba rekreačných
chát a rodinných domov.
c) žiadosť p. Amálie Hacajovej, Lošonec 155, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parc. č. 859 /orná pôda/, parc. č. 860 /orná pôda/,
parc. č. 861 /orná pôda/ /a parc. č. 862 /orná pôda/ v k.ú. Lošonec. Požadované funkčné
využitie: výstavba rekreačných chát a rodinných domov.
d) žiadosť p. Emila Valu, Lošonec 160, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parcelné číslo 866 /trvalý trávny porast/, parc.č.
867 /orná pôda/ a parcely registra „E“, parcelné číslo 892/2 /trvalý trávny porast/ v
katastrálnom území Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba rekreačných chát a
rodinných domov.
e) žiadosť p. Pavla Rábaru, Zajačia ul. 501/5, 919 04 Smolenice o zvýšenie zastavanej
plochy pre lokalitu D4/a3 Pod Jahodníkom II, platné v „ Zmeny a doplnky 03/2017
územného plánu obce Lošonec“ na max. 210 m², tak ako je určené v lokalite D4/a4 IR
Jahodník.
8. Rôzne
8.1 Ekonómka Renata Slobodová informovala OcZ o návrhu vyraďovacej komisie
v Lošonci zo dňa 19.06.2020 na vyradenie krovinorezu Oleo-Mac. Krovinorez bol kúpený
v roku 1994 a cena náhradných dielov potrebných na jeho opravu by bol nákladnejší ako
zaobstaranie nového krovinorezu.
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 19.06.2020 na vyradenie:
Krovinorezu Oleo-Mac, inventárne č. 6 v obstarávacej cene 450,11 Eur bez zostatkovej
hodnoty
II. schvaľuje
podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 19.06.2020 vyradenie:
Krovinorezu Oleo-Mac, inventárne č. 6 v obstarávacej cene 450,11 Eur bez zostatkovej
hodnoty
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef

Lávečka
8.2 Starosta informoval poslancov OcZ, že sa zúčastnil v obci Ružindol na prezentácii
firmy, ktorá vykonáva opravy výtlkov a uloženie asfaltu. Starostovia z okolitých obcí služby
tejto firmy využili a odporučili, keďže boli spokojní s kvalitou práce.
8.3 Telefonická žiadosť p. Tvaroškovej - o opravu kanála, priekopa sa upcháva
kamienkami pri dažďoch. Starosta povedal, že obecný zamestnanec nanovo osadí
vypadnuté kocky v kanály.
9. Diskusia obyvateľov obce
p. Mészáros - upozornil na hustú zastavanosť na dolnom konci v novej lokalite
novostavieb. Rodinné domy sú postavené blízko seba. Čoskoro sa v tejto lokalite vybuduje
hotel a obáva sa hluku a zvýšenej svetelnosti. Uviedol, že developerská činnosť obci
neprospieva a výrazne zmení kvalitu života v obci. Poslanec JUDr. Michal Jurovčík
vysvetlil, že do budúcna plánujú poslanci zahrnúť do Zmien a doplnkov územného plánu
obce presné regulatívy, ktoré budú myslieť aj na túto problematiku.
Pavol Solár - má záujem aj s ďalšími 6 susedmi napojiť sa na obecnú kanalizáciu.
Informovali sa na TAVOSe a dostali informáciu, že je možné urobiť gravitačnú kanalizáciu.
Práce si vykonajú svojpomocne.
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 08.09.2020

Overovatelia:
Eduard Rábara
Jozef Lávečka

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 08.09.2020
od č. 27/2020 po č. 35/2020

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Eduarda Rábaru a Pavla Solára.
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 08.09.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.09.2020
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 07/2020 zo dňa 30.06.2020.
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru prijať návratnú finančnú výpomoc v celkovej
sume 9 774,- Eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
II. schvaľuje
Prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 9 774,- Eur na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na delegovanie JUDr. Michala Jurovčíka do Rady
školy pri Materskej škole Lošonec
II. schvaľuje
delegovanie JUDr.Michala Jurovčíka do Rady školy pri Materskej škole Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh riaditeľky Materskej školy Ivany Lantošovej na zvýšenie školného pre deti bez
trvalého pobytu v Lošonci.
II. schvaľuje
zvýšenie školného za dieťa bez trvalého pobytu v Lošonci na 30,- Eur/za mesiac na 1. rok
dochádzky, 2. rok dochádzky 15 Eur/mesiac, 3. rok dochádzky 0 Eur a pre deti s trvalým
pobytom v obci Lošonec 15 Eur/mesiac na 1. rok dochádzky, 2. rok dochádzky 15 Eur a 3
rok dochádzky 0 Eur.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti občanov o zmenu územného plánu obce Lošonec:
a) žiadosť Stanislava Rábaru, Starohájska 9, 917 01 Trnava a Ing. Ivety Rábarovej,
Lošonec 582, 919 04 Smolenice o zmenu územného plánu v lokalite Lošonec, parc.
registra „C“, parcelné číslo 1202/8 a parcelné číslo 1202/9, v k.ú. Lošonec. Požadované
funkčné využitie: plochy rekreácie
b) žiadosť p. Petra Nídla, Lošonec 180, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parc. č. 868 /trvalý trávny porast/ a parc. č. 869
/trvalý trávny porast/ v k.ú. Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba rekreačných
chát a rodinných domov.
c) žiadosť p. Amálie Hacajovej, Lošonec 155, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parc. č. 859 /orná pôda/, parc. č. 860 /orná pôda/,
parc. č. 861 /orná pôda/ /a parc. č. 862 /orná pôda/ v k.ú. Lošonec. Požadované funkčné
využitie: výstavba rekreačných chát a rodinných domov.

d) žiadosť p. Emila Valu, Lošonec 160, 919 04 Lošonec o zmenu územného plánu v
lokalite Lošonec, parcely registra „E“ parcelné číslo 866 /trvalý trávny porast/, parc.č.
867 /orná pôda/ a parcely registra „E“, parcelné číslo 892/2 /trvalý trávny porast/ v
katastrálnom území Lošonec. Požadované funkčné využitie: výstavba rekreačných chát a
rodinných domov.
e) žiadosť p. Pavla Rábaru, Zajačia ul. 501/5, 919 04 Smolenice o zvýšenie zastavanej
plochy pre lokalitu D4/a3 Pod Jahodníkom II, platné v „ Zmeny a doplnky 03/2017
územného plánu obce Lošonec“ na max. 210 m², tak ako je určené v lokalite D4/a4 IR
Jahodník.
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 19.06.2020 na vyradenie:
Krovinorezu Oleo-Mac, inventárne č. 6 v obstarávacej cene 450,11 Eur bez zostatkovej
hodnoty
II. schvaľuje
podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 19.06.2020 vyradenie:
Krovinorezu Oleo-Mac, inventárne č. 6 v obstarávacej cene 450,11 Eur bez zostatkovej
hodnoty
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

