ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 10.12.2020 o 17,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara - starosta obce
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Audítorská správa za rok 2019
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úprava rozpočtu na rok 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023.
Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023.
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.
polrok 2021.
10) Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu.
11) Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
12) Schválenie Návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
13) Schválenie Návrhu VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lošonec.
14) Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019
15) Rôzne.
16) Diskusia obyvateľov obce.
17) Interpelácie poslancov.
18) Záver.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Juraj Rábara. Za
zapisovateľku určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Pavla Solára a Jozefa
Lávečku.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Pavla Solára a Jozefa Lávečku.

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 10.12.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 10.12.2020
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o stave na účtoch obce
Lošonec.
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Audítorská správa za rok 2019
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o Audítorskej správe za rok
2019, ktorá bola vypracovaná dňa 07.12.2020.
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu za rok 2019
4. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením
č. 8/2020 zo dňa 30.10.2020 a rozpočtovým opatrením č. 9/2020 zo dňa 30.11.2020.
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. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 8/2020 a č. 9/2020.
5. Úprava rozpočtu na rok 2020
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle ustanovení § 14 ods. 2
písm. a), b), c), d) 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

309 789,29 €
31 287,00 €
40 778,58 €
381 854,87 €

Bežné výdavky
327 072,75 €
Kapitálové výdavky
50 262,12 €
Výdavkové finanč. operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
381 854,87 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia bude prijatá návratná výpomoc vo výške 9 774,00 €
použitá v plnej výške na opravu strechy na budove obecného úradu z dôvodu jej
havarijného stavu. Prostriedky z predchádzajúcich rokov od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava, poskytnuté na základe zmluvy, v celkovej výške 10 820,48 € budú použité:
- na úhradu zostatku faktúry za opravu strechy vo výške 5 017,44 €,
- na demontáž azbestovej strechy na obecnom úrade a likvidáciu azbestu vo výške
1 059,60 €,
- na vybudovanie odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie pri dome smútku vo
výške 4 743,44 €.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle
ustanovení § 14 ods. 2 písm. a), b), c), d) 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

309 789,29 €
31 287,00 €
40 778,58 €
381 854,87 €

Bežné výdavky
327 072,75 €
Kapitálové výdavky
50 262,12 €
Výdavkové finanč. operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
381 854,87 €

b) použitie nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 9 774,00 € na bežné výdavky –
opravu strechy na budove obecného úradu
c) použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 10 820,48 €:
- na bežné výdavky - úhradu zostatku faktúry za opravu strechy vo výške 5 017,44 €,
- na bežné výdavky - demontáž azbestovej strechy na obecnom úrade a likvidáciu
azbestu vo výške 1 059,60 €,
- na kapitálové výdavky - vybudovanie odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie
pri dome smútku vo výške 4 743,44 €.
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. a), b), c), d) 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

309 789,29 €
31 287,00 €
40 778,58 €
381 854,87 €

Bežné výdavky
327 072,75 €
Kapitálové výdavky
50 262,12 €
Výdavkové finanč. operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
381 854,87 €

b) použitie nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 9 774,00 € na bežné výdavky –
opravu strechy na budove obecného úradu
c) použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 10 820,48 €:
- na bežné výdavky - úhradu zostatku faktúry za opravu strechy vo výške 5 017,44 €,

-

na bežné výdavky - demontáž azbestovej strechy na obecnom úrade a likvidáciu
azbestu vo výške 1 059,60 €,
na kapitálové výdavky - vybudovanie odkvapového chodníka a dažďovej
kanalizácie pri dome smútku vo výške 4 743,44 €.

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Kontrolórka Ing. Jana Púchla uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2021 zodpovedá
príslušným právnym predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a
spĺňa predpísanú štruktúru. Návrh rozpočtu je spracovaný s výhľadom na roky 2022 a
2023. Kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu v Lošonci návrh rozpočtu na rok
2021 schváliť.
7. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
Ekonómka Renata Slobodová informovala, že návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Lošonec od 24.11.2020 do
10.12.2020. K návrhu neboli podané ústne ani písomné pripomienky. Obec Lošonec
zostavuje a predkladá viacročný rozpočet bez programovej štruktúry v zmysle Článku 3
bod 11. internej smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Lošonec a v súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p.
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2021 2023
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2021, 2022 a 2023 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
a) rozpočet obce Lošonec na rok 2021 bez programovej štruktúry
b) použitie rezervného fondu v roku 2021 vo výške 1 800,00 Eur na úhradu faktúr za
vypracovanie zmien a doplnkov ÚPD
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
8. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
Kontrolórka Ing. Jana Púchla informovala poslancov OcZ, že vykonala finančnú kontrolu,
v ktorej sa zamerala na kontrolu výkonu správy dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Z dôvodu navyšovania nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti a poplatkov za
komunálny odpad odporučila
možnosť zverejnenia zoznamu daňových dlžníkov
a vymáhanie nedoplatkov daňovým exekučným konaním.

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
na I. polrok 2021
Kontrolórka Ing. Jana Púchla navrhla zaradiť do plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2021 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva.
Ďalšie kontroly budú vykonané na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva, na
požiadanie starostu obce a z vlastného podnetu.
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2021
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2021
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
10. Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu
N. Sitárová podala na obecný úrad v Lošonci žiadosť o pridelenie nájomného bytu v
bytovom dome Lošonec 243. Doručila všetky potrebné dokumenty a opätovne splnila
podmienku na pridelenie nájomného bytu.
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť N. Sitárovej o pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome, súp.č. 243 v k.ú.
Lošonec a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
II. schvaľuje
Pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome, súp.č. 243 v k.ú. Lošonec a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
11. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Referentka I. Sedgwick informovala poslancov OcZ, že Návrh VZN č. 2/2020 o dani
z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území
obce Lošonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od
23.11.2020 do 10.12.2020.

Uznesenie č. 50/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
12. Schválenie Návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Lošonec a webovej stránke obce od 23.11.2020 do 10.12.2020.
Uznesenie č. 51/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
13. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lošonec
Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lošonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lošonec
a webovej stránke obce od 23.11.2020 do 10.12.2020. Obyvatelia obce budú od
01.01.2021 povinní biologický rozložiteľný kuchynský odpad kompostovať vo vlastných
záhradných kompostéroch. Kompostéry si obyvatelia zaobstarajú na vlastné náklady.
V prípade záujmu si budú môcť obyvatelia kompostéry zakúpiť aj na Obecnom úrade
v Lošonci. Obyvatelia budú povinní podpísať Čestné prehlásenie o kompostovaní, tak aby
obec zabezpečila 100 % kompostovateľnosť.
Uznesenie č. 52/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lošonec

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
14. Schválenie Návrhu VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019
Návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci
a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Lošonec od 24.11.2020 do 10.12.2020.
Uznesenie č. 53/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci
a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
II. schvaľuje
VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia
a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
15. Rôzne
Starosta informoval poslancov OcZ, že boli ukončené práce na odkvapovom chodníku
okolo domu smútku. Krajnica v smere na Horné Orešany je zlom stave. Zástupca Správy
a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja bol prizvaný na obhliadku. Opravu
krajnice zaradia do plánu opráv na rok 2021. Pri vstupe do obce od Smoleníc do Lošonca
vodiči prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť, z toho dôvodu obec zvažuje v spoluprácu
s Alas Slovakia, s.r.o. vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka.
16. Diskusia obyvateľov obce
P. Nídel - informoval, že v prístavbe Domu smútku vzniká prievan. Pri pohrebných
obradoch tým vzniká problém, preto navrhol osadenie sklených tabúľ. Starosta sa stretne
so zhotoviteľom diela a dohodnú sa na riešení.
M. Sloboda - sa spýtal starostu, čo sa vyriešilo ohľadne predĺženia vodovodu na bočnej
ulici od čísla domu 87. Starosta odpovedal, že projekt je vypracovaný. M. Sloboda by
uvítal, ak by sa všetci majitelia pozemkov v tejto lokalite dohodli na riešení cesty. Pavol
Solár navrhol oficiálne vysporiadanie pozemkov, oslovenie majiteľov. Starosta informoval,
že má v pláne prizvať na stretnutie zhotoviteľov Územného plánu. JUDr. Michal Jurovčík
navrhol prerokovať so zhotoviteľmi ÚP zóny s presným plánom cesty, vytýčením eletriny,
vody atď.
P. Rábara - si podal v žiadosť ku zmenám územného plánu obce Lošonec, ktorá bola
schválená v Zmenách a doplnkoch Územného plánu 2017. Táto zmena zahŕňala výstavbu
rekreačnej chaty v lokalite Radlicové. Spracovateľ územného plánu určil výstavbu chaty
max. výmery do 100 m². Pre p. Rábaru je táto výmera nepostačujúca, naviac v chatovej
oblasti Jahodník je určená max. výmera do 210 m². P. Rábara požiadal OcZ o stanovisko.
JUDr. Michal Jurovčík vysvetlil, že žiadosti o zmeny ÚP, prijaté v roku 2020 ešte neboli

prejednávané a budú sa prerokovávať v roku 2021 so zhotoviteľom ÚP, kde bude zahrnutá
aj táto žiadosť.
Cesta v lokalite Záhumenice II - JUDr. Michal Jurovčík odporučil starostovi, aby dal
vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie cesty v lokalite Záhumenice II
smerom ku kostolu. Následne bude môcť obec požiadať o vydanie územného rozhodnutia
a začať riešiť vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom.
17. Interpelácie poslancov
Maroš Vavro - bol oslovený viacerými občanmi obce ohľadne vývozu žumpy. Starosta
zistí, či by sa dala uzavrieť zmluva s PD Smolenice.
18. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 10.12.2020

Overovatelia:
Pavol Solár

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

Jozef Lávečka

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 10.12.2020
od č. 40/2020 po č. 53/2020
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Pavla Solára a Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 10.12.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 10.12.2020
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu za rok 2019
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 8/2020 a č. 9/2020.
Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle
ustanovení § 14 ods. 2 písm. a), b), c), d) 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

309 789,29 €
31 287,00 €
40 778,58 €
381 854,87 €

Bežné výdavky
327 072,75 €
Kapitálové výdavky
50 262,12 €
Výdavkové finanč. operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
381 854,87 €

b) použitie nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 9 774,00 € na bežné výdavky –
opravu strechy na budove obecného úradu
c) použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 10 820,48 €:
- na bežné výdavky - úhradu zostatku faktúry za opravu strechy vo výške 5 017,44 €,
- na bežné výdavky - demontáž azbestovej strechy na obecnom úrade a likvidáciu
azbestu vo výške 1 059,60 €,
- na kapitálové výdavky - vybudovanie odkvapového chodníka a dažďovej kanalizácie
pri dome smútku vo výške 4 743,44 €.
II. schvaľuje
d) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. a), b), c), d) 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

309 789,29 €
31 287,00 €
40 778,58 €
381 854,87 €

Bežné výdavky
327 072,75 €
Kapitálové výdavky
50 262,12 €
Výdavkové finanč. operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
381 854,87 €

e) použitie nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 9 774,00 € na bežné výdavky –
opravu strechy na budove obecného úradu
f) použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 10 820,48 €:
- na bežné výdavky - úhradu zostatku faktúry za opravu strechy vo výške 5 017,44 €,
- na bežné výdavky - demontáž azbestovej strechy na obecnom úrade a likvidáciu
azbestu vo výške 1 059,60 €,
- na kapitálové výdavky - vybudovanie odkvapového chodníka a dažďovej
kanalizácie pri dome smútku vo výške 4 743,44 €.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2021 2023
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2021, 2022 a 2023 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
c) rozpočet obce Lošonec na rok 2021 bez programovej štruktúry
d) použitie rezervného fondu v roku 2021 vo výške 1 800,00 Eur na úhradu faktúr za
vypracovanie zmien a doplnkov ÚPD
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2021
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2021
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť N. Sitárovej o pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome, súp.č. 243 v k.ú.
Lošonec a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
II. schvaľuje
Pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome, súp.č. 243 v k.ú. Lošonec a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 50/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 51/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 52/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lošonec
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík
Uznesenie č. 53/2020
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci
a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
II. schvaľuje
VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia
a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Pavol Solár, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, JUDr. Michal
Jurovčík

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

