ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 24.09.2020 o 17,00 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) Schvaľovanie Zmluvy so spoločnosťou TAVOS, a.s. o spolupráci pri realizovaní
4)
5)
6)
7)
8)

investície.
Oprava cestnej komunikácie.
Rôzne.
Diskusia obyvateľov obce.
Interpelácie poslancov.
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 Maroša
Vavru.
Uznesenie č. 36/2020
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 Maroša Vavru.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 24.09.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 24.09.2020
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara
2. Informácia o stave na účtoch
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov OcZ o stave na účtoch obce Lošonec.

Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Schvaľovanie Zmluvy so spoločnosťou TAVOS, a.s. o spolupráci pri realizovaní
investície
Starosta Mgr. Juraj Rábara informoval poslancov, že spoločnosť TAVOS, a.s.,
/Priemyselná 10, Piešťany/ ponúka obciam dotáciu na vybudovanie časti kanalizácie so
spoluúčasťou obce. Spoločnosť vyberie niekoľko obcí, ktoré zahrnú do investičného plánu
na budúci rok. Požadujú od obce schválenie Zmluvy o spolupráci pri realizovaní investície
obecným zastupiteľstvom a stanovenie spoluúčasti obce. Projekt kanalizácie je navrhnutý
na parcelnom čísle 257, v katastrálnom území Lošonec, v časti od súp. č. 210 po súp.č.
599, cca 150 m. Poslanci sa zhodli na spoluúčasti obce 8 %.
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh na vybudovanie splaškovej kanalizácie Lošonec na parcelnom čísle 257, v k.ú.
Lošonec a návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície spoločnosti Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a určenie spoluúčasti obce.
II. schvaľuje
Vybudovanie splaškovej kanalizácie Lošonec na parcelnom čísle 257, v katastrálnom
území Lošonec a poveruje starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie Zmluvy
o spolupráci pri realizácii investície so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany a určuje spoluúčasť obce 8 %.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara
4. Oprava cestnej komunikácie
Starosta Mgr. Juraj Rábara oznámil poslancom, že firma Silkot s.r.o., /Pekárska 14,
Trnava/ vypracuje cenovú ponuku na opravu hlavnej cesty, ktorá bude rozdelená na 2
etapy. Firmu odporučili starostovia iných obcí, keďže boli spokojní s kvalitou prác. 1 etapa
bude zahŕňať úsek od čisla domu 106 po Obecný úrad a 2 etapa časť od Obecného úradu
po číslo domu 28.
5. Rôzne
Dolná autobusová zastávka - plocha pod autobusovou zastávkou si vyžaduje odkopanie
starého podkladu, navezenie asfaltu a zhutnenie. Starosta plánuje využiť aslfaltovú drť.
Poslanci sa dohodli, aby firma, ktorá bude naceňovať hlavnú cestu vypracovala aj cenovú
ponuku na uloženie a nahriatie asfaltovej drte pod autobusovú zastávku.
Kúpalisko Jahodník - starosta obdržal sťažnosť ohľadom zvierat, ktoré sa nachádzajú
v oplotenom areály starého kúpaliska na Jahodníku. Kozy a ovce obžierajú okolitým
chatárom rastliny a stromčeky. Starosta vyzve majiteľa, aby si pozemok dostatočne oplotil.
Kontajnery na komunálny odpad Jahodník - starosta opakovane obdržal žiadosť od
občana, ktorý žiada pridanie ďalších kontajnerov na komunálny odpad na Jahodníku.

Spoločnosť FCC, a.s. pridala na Jahodník pred cca 2 mesiacmi 1 kontajner o objeme 1100
l a kontajneri sú neustále preplnené. Ľudia ich napĺňajú veľkoobjemným odpadom a veľká
časť chatárov sa zdržiava na chatách stále. Poslanci navrhli nainštalovať fotopascu, aby
sme vedeli určiť, kto odpad vyviezol a v prípade pridania ďalších kontajnerov do tejto
lokality navýšiť poplatok za odpad pre chatárov.
Stretnutie so spracovateľom ÚP Lošonec - starosta dohodne stretnutie so spracovateľom
Územného plánu ohľadom prerokovania žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu
obce.
6. Diskusia obyvateľov obce
M. Sloboda:
a) informoval, že na ulici Záhumenice II. nefunguje obecný rozhlas. Starosta povedal, že
v minulom roku bol bezdrôtový rozhlas na ulici Záhumenice II. opravovaný. Oprava bola
časovo náročná, keďže žiadna firma nevedela rozhlas opraviť. Rozhlas je už zastaraný. M.
Sloboda odporučil informovať sa u firmy, ktorá rozhlas opravuje, či by nemohli pridať kábel
ku káblu na verejné osvetlenie. Starosta túto možnosť preverí.
b) sa informoval, či starosta zistil nové informácie ohľadne dotiahnutia vody do novej
lokality „pri Močidlách“. Starosta preverí. Pavol Solár navrhol, aby sa vodovod dotiahol po
hranice intravilánu obce v tejto lokalite. Starosta povedal, že cesta nie je obecná. Treba
osloviť majiteľov pozemkov, či by boli ochotní darovať niekoľko metrov zo svojich
pozemkov na vybudovanie cesty.
J. Jelenek s manželkou - nesúhlasia aj s ďalšími nájomníkmi bytového domu v Lošonci
s vybudovaním detského ihriska vedľa bytového domu. Uviedol, že v minulosti sa tam
schádzala mládež, ktorá bola hlučná a robila neporiadok. Poprosil o zváženie a navrhol,
aby sa aktuálne preliezky presunuli na pozemok za kostolom. Poslanci povedali, že ihrisko
by bolo oplotené a určila by sa osoba, ktorá by ihrisko zamykala. Poslanci si pôjdu prezrieť
pozemok za kostolom. Starosta dá vymerať firme, ktorá vypracováva projekt detského
ihriska aj túto lokalitu.
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 24.09.2020

Overovatelia:
Maroš Vavro

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

Eduard Rábara

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 24.09.2020
od č. 36/2020 po č. 39/2020
Uznesenie č. 36/2020
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 Maroša Vavru.
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 24.09.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 24.09.2020
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh na vybudovanie splaškovej kanalizácie Lošonec na parcelnom čísle 257, v k.ú.
Lošonec a návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície spoločnosti Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a určenie spoluúčasti obce.
II. schvaľuje
Vybudovanie splaškovej kanalizácie Lošonec na parcelnom čísle 257, v katastrálnom
území Lošonec a poveruje starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie Zmluvy
o spolupráci pri realizácii investície so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany a určuje spoluúčasť obce 8 %.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

