ZÁ PISN ICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 23.04.2015 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
2. Schválenie IS – 03 Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
3. Prerokovanie žiadosti uchádzačov o nájomné byty
4. Prideľovanie nájomných bytov
5. Zmena územného plánu obce Lošonec
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 Miroslava Jurovatého a Františka
Buchanca.
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 23.04.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 23.04.2015
Hlasovanie: 4:0:0.

2. Schválenie IS – 03 Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
Ekonómka Renata Slobodová zaslala poslancom OcZ na preštudovanie Rozpočtové
pravidlá obce Lošonec. Poslanci boli s materiálmi vopred oboznámení, s rozpočtovými
pravidlami súhlasia a žiadajú, aby boli informovaní o všetkých presunoch a zmenách
rozpočtu.

Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh IS – 03 Internej smernice obce Lošonec – Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
II. schvaľuje
IS – 03 Internú smernicu obce Lošonec – Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
3. Prerokovanie žiadostí uchádzačov o nájomné byty
Pracovníčka OcÚ Iveta Sedgwick predniesla poslancom OcZ na posúdenie žiadosti
uchádzačov o nájomné byty spolu s potvrdeniami o príjmoch. V súčastnosti je prenajatých
všetkých 9 nájomných bytov. Poslanci opätovne posudzovali príjmy nájomníkov, či spĺňajú
podmienky stanovené Štátnym fondom rozvoja bývania ŠFRB (Lamačská cesta 8, 833 04
Bratislava 37). Na Obecný úrad bola doručená 1 nová žiadosť o nájomný byt. Poslanci
prerokúvali žiadosti uchádzačov o nájomné byty.
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
žiadosti o pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Lošonec
(zoznam - viď príloha )
4. Prideľovanie nájomných bytov
Nájomníci žijúci v bytovom dome č. 243 a spĺňajúci podmienky stanovené VZN č. 6/2007
ako aj podmienky nového VZN č. 1/2015 (nadobudne účinnosť dňom 30.04.2015) a príjmy
určené Smernicou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2002:

Meno žiadateľa

Číslo bytu

Typ bytu

Podlahová plocha

(počet izieb)

bytu v m ²

Erika Škrabáková

3

2 izbový

55,2

Jozef Jelenek

4

3 izbový

79,6

Eva Gaštanová

5

2 izbový

55

Ľubomír Tománek

6

2 izbový

55,2

Marián Bella

8

2 izbový

52

Jana Kašová

9

2 izbový

55,4

5. Zmena územného plánu obce Lošonec
Starosta navrhol poslancom OcZ rozdeliť návrh územného plánu obce Lošonec č. 2/2014 a
odporučil schváliť iba návrh územného plánu, týkajúci sa požiadavky Ing. Dušana Drozda
na Jahodníku.
Uznesenie č. 42/2015

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmeny Územného plánu obce Lošonec, týkajúci sa požiadavky Ing. Dušana Drozda
na vybudovanie domova pre seniorov na Jahodníku;
II. schvaľuje
zmenu Územného plánu v časti, týkajúcej sa požiadavky Ing. Dušana Drozda na
vybudovanie domova pre seniorov na Jahodníku;
III. neschvaľuje
zmenu Územného plánu v časti, týkajúcej sa požiadavky JUDr. Ing. Anny Jurovčíkovej na
vybudovanie mini-areálu agroturistiky.
Hlasovanie: 4:0:0
6. Rôzne
6.1. Prenájom drvičky – obec prenajme na svojue náklady za účelom na likvidácie konárov
a orezov z viniča drvičku. Drvenie sa uskutoční dňa 25.04.2015 (v sobotu) na dvoch
zberných miestach: za kostolom a pri cintoríne.
6.2. Firma ALAS SLOVAKIA , s.r.o.
a) starosta dohodol s Ing. Vladimírom Polákom, že obec na svoje náklady prepraví
stavebný odpad do kameňolomu v Trstíne, kde bude obci odobratý odpad za cenu 2 €/t.
Obec má však povinnosť vytvoriť zberný dvor. Miesto vytvorenia zberného dvora nebolo
zatiaľ určené.
b) Ing. V. Polák prisľúbil obci sponzorstvo 400 € / rok. Táto finančná čiastka by bola
vyplatená jednorázovo alebo na časti podľa dohody.
c) polievanie hlavnej cesty v letných dňoch je možné dohodnúť s firmou ALAS
SLOVAKIA, s.r.o., podľa potreby;
d) firma poskytuje zľavu na nákup kameňa pre obyvateľov Lošonca, je potrebné sa
preukázať občianskym preukazom.
6.3. Asfaltová drva – poslanec Miroslav Jurovatý vybavoval asfaltovú drvu z firmy z Cífera.
Firma ponúka výmenu asfaltovej drvy za kameň. Starosta zabezpečil dohodou s Ing. V.
Polákom z firmy ALAS SLOVAKIA, s.r.o. , kameň zdarma, čím je zabezpečená možná
výmena asfaltu za kameň. Starosta navrhol využiť drvu na úpravu povrchu bočných uličiek.
6.4. Materská škola Lošonec – riaditeľka MŠ odchádza zo svojej funkcie. Od 1. septembra
2015 musí obec uzatvoriť pracovnú zmluvu s novou zamestnankyňou. Obec zverejní a
vyhlási výberové konanie na pozíciu riaditeľky MŠ.
6.5. Odvoz pneumatík – firma AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., bezplatne
zabezpečila odvoz 1500 kg opotrebovaných pneumatík z obce. Na skládke zostalo ešte
veľké množstvo pneumatík. Obec si podá žiadosť o opätovný bezplatný odvoz.
6.6. Spätná väzba v e - mailovej komunikácii – starosta požiadal poslancov OcZ, aby
mailom vždy potvrdili prevzatie, resp. prečítanie e - mailu.

6. 7. Nevyhovujúce cesty:
Starosta a obecné zastupiteľstvo konštatovali nevyhovujúci stav komunikácií :
a) cesta na Jahodník – vo veľmi zlom stave. Majiteľom cesty je štátny podnik Lesy
Slovenskej republiky. Poslanci sa dohodli, že obec osloví š.p. LESY Slovenskej republiky,
(generálne riaditeľstvo, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica), s požiadavkou, aby prispeli
finančne alebo technológiou k úprave cesty. Riešením by bol aj dovoz väčšieho kameňa
a vyspravenie cesty kameňom.
b) stekajúca voda po hlavnej ceste – od obecného úradu smerom na Smolenice steká voda
po strede vozovky;
c) na ceste okolo kostola a bytovky sú hlboké výtlky.
6.8. Súťaž – záchranné zložky budú mať v dňoch 8-9. júna v čase od 8.00 h do 17.00 h obci
Lošonec súťažné stanoviská.
6.9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk bola e-mailom
doručená na OcÚ. V prípade záujmu je potrebné žiadosť zaslať do 20. mája 2015. Poslanci
boli o výzve informovaní.
7.0. Padajúci múr – hlavný múr domu č. 30 sa rúca a z hľadiska bezpečnosti je
nevyhovujúci. Obec písomne vyzve majiteľa, aby múr odstránil alebo stavbu zabezpečil.
7.1. Padajúci múr a kríky zasahujúce do vozovky – z bočnej strany č.d. 96. Obec písomne
vyzve majiteľa, aby stavbu zabezpečil.
7. 2. Akcia stavanie „mája“ - sa bude konať pred obecným úradom vo štvrtok dňa
30.04.2015.
7. Diskusia obyvateľov obce
Zdenek Geschwandtner – sa informoval, či firma TAVOS s.r.o. (Trnavská vodárenská
spoločnosť, Ul. Fraňa Kráľa 1, 917 01 Trnava, tel.: 033 / 596 62 11) dokončí rekonštrukciu
čističky do mája. Starosta informoval, že firma TAVOS, s.r.o., oznámila, že predpokladá, že
do konca mája bude mať zabezpečené projekty a počas letných mesiacov plánuje vykonať
práce na čističke.
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 24.04.2015

Overovatelia:
Miroslav Jurovatý v.r.
František Buchanec v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 23.04.2015
od č. 38/2015 po č. 42/2015

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 23.04.2015
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 23.04.2015
Hlasovanie: 4:0:0.
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh IS – 03 Internej smernice obce Lošonec – Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
II. schvaľuje
IS – 03 Internú smernicu obce Lošonec – Rozpočtové pravidlá obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
žiadosti o pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Lošonec
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh zmeny Územného plánu obce Lošonec, týkajúci sa požiadavky Ing. Dušana Drozda
na vybudovanie domova pre seniorov na Jahodníku;
II. schvaľuje
zmenu Územného plánu v časti, týkajúcej sa požiadavky Ing. Dušana Drozda na
vybudovanie domova pre seniorov na Jahodníku;
III. neschvaľuje
zmenu Územného plánu v časti, týkajúcej sa požiadavky JUDr. Ing. Anny Jurovčíkovej na
vybudovanie mini-areálu agroturistiky.
Hlasovanie: 4:0:0

V Lošonci 24.04.2015

Mgr. Juraj Rábara v.r.

