ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 26.08.2015 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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu
Kontrola uznesení
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu
projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
Správa nezávislého auditora
Rôzne
Diskusia obyvateľov obce
Interpelácie poslancov
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Martina Horvátha a Róberta Hrádelu.
Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na určenie Ivety Sedwick za zapisovateľku z rokovania OcZ.
2. Kontrola uznesení
Pracovníčka OcÚ Iveta Sedgwick prečítala uznesenia z OcZ zo dňa 11.08.2015.
Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
kontrolu uznesení OcZ zo dňa 11.8.2015.
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“
Materiál predložil na rokovanie OcZ starosta obce. Po rozprave bolo prijaté uznesenie :

Uznesenie č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“
hlasovanie 3:0:0
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
hlasovanie 3:0:0
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
hlasovanie 3:0:0
4. Správa nezávislého auditora za rok 2014
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov OcZ so Správou nezávislého audítora
za rok 2014.
Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2014.
5. Rôzne
5.1. Materská škola Lošonec
a) Starosta navrhol zamestnať pracovníka na pozíciu kurič MŠ. Podmienkou na prijatie je
Osvedčenie na vykurovanie tuhým palivom. Poslanci žiadajú, aby obec verejne vyhlásila
konkurz na túto pozíciu (rozhlas, úradná tabuľa obce a webová stránka obce). Starosta tiež
informoval, že je potrebné zamestnať údržbára, ktorý by pracoval pre obec v prípade
potreby na základe dohody.
b) Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že za riaditeľku MŠ bola dňa 30.07.2015
s účinnosťou od 1.09.2015 do 31.08.2020 na 5-ročné funkčné obdobie na základe návrhu
Rady školy pri Materskej škole v Lošonci vymenovaná Ivana Lantošová.
c) Riaditeľka MŠ Ivana Lantošová navrhla zvýšiť poplatok za školné o 2 Eurá, čiže školné
bude 12,00 € / mesiac.

d) Poslanec Martin Horváth navrhol, aby obec rokovala s Rímsko-katolíckou cirkvou
o možnosti odkúpenia budovy MŠ.
e) Starosta poslal žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR na výstavbu priestorov pre potreby Materskej školy a vybudovanie zariadenia
školského stravovania. Starosta informoval o pláne vybudovania novej MŠ v prípade
získania dotácie na parcelnom č. 154 v katastrálnom území Lošonec („dolný koniec“).
Pozemok má rozlohu 12 árov. Poslankyňa Mária Krátka s výstavbou na parc. č. 154
nesúhlasí, keďže pozemok je v blízkosti hlavnej cesty a zapáchajúcej kanalizácie. Martin
Horváth navrhol zvážiť možnosť vybudovania na pozemku za kostolom.
f) Poslanci sa informovali o novej učiteľke MŠ. Starosta oznámil, že vo výberovom konaní
bola ako najvhodnejší kandidát na pozíciu učiteľky vybratá uchádzačka Alexandra
Slobodová, ktorá spĺňala požadované kritériá.
g) Dodávky dreva do MŠ – v minulosti zabezpečovala dodávku dreva do MŠ firma
„Jurovčík Forest Servis“ so sídlom Lesnícka 1, Pezinok zastúpená konateľom Ondrejom
Jurovčíkom. Starosta nenašiel zmluvu s firmou, iba dodatok k zmluve. Z dodatku nie je
zrejmé, aké množstvo dreva a v akom časovom období by mala firma MŠ dodať. Poslanci
navrhli zmluvu zrušiť a uzavrieť novú zmluvu a určiť paušálny poplatok.
5.2. Žiadosť chatárov z Jahodníka – chatári žiadajú o novú zmenu Územného plánu z
dôvodu vybudovania cesty. Poslanci aj starosta sa zhodli, že zmena sa bude riešiť, až keď
budú mať návrhy na zmenu ÚP aj obyvatelia obce.
5.3 Nové autobusové čakárne – do konca mesiaca budú vymenené bočné plechy na troch
autobusových čakárňach, strecha zostane pôvodná.
5.3 Futbalové ihrisko – poslanci navrhli dotiahnuť prípojku na elektrinu a pripojiť na
elektrickú skrinku.
6. Diskusia obyvateľov obce
Helena Lávečková – oboznámila OcZ o problémoch so susedou, ktorá vlastní psí hotel.
Suseda má 20 psov, ktorí sústavne štekajú. P. Lávečková susedu 2x upozornila, ale nič sa
nevyriešilo. Požiadala obec o pomoc a tiež zanechala na OcÚ písomnú sťažnosť. Obec
napíše majiteľovi rodinného domu a príslušného pozemku (otcovi susedy) a požiada ho
o riešenie situácie.
7. Interpelácie poslancov
Poslanec Martin Horváth:
a) žiada obec o zistenie množstva vyvezeného kameňa z firmy ALAS s.r.o.
b) na základe sťažnosti nájomníčky obecnej bytovky, byt č. 3, ktorá informovala o
vlhnúcich stenách do výšky 1 m, poslanci a starosta sa dohodli, že obec prizve firmu, ktorá

stav bytu posúdi. Ďalšie kroky budú riešené na základe posúdenia.
c) nahnutý telekomunikačný stĺp pri dome č. 99 – obec požiada telekomunikácie o
vyrovnanie. Martin Horváth daruje stĺp, na ktorý sa pripevní cestné zrkadlo.
d) poslanec Martin Horváth sa vzdal mandátu poslanca ku dňu 26.08.2015.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
vyhlásenie poslanca Martina Horvátha, že sa vzdáva mandátu poslanca podľa § 25 odst. 2
zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ku dňu 26.08.2015.
8. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.

V Lošonci dňa 26.08.2015

Overovatelia:
Martin Horváth v.r.
Róbert Hrádela v.r.

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ
ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 26.08.2015
od č. 66/2015 po č. 70/2015
Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I . berie na vedomie :
návrh starostu obce na určenie Ivety Sedwick za zapisovateľku z rokovania OcZ.
Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
kontrolu uznesení z OcZ konaného dňa 11.8.2015.
Uznesenie č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“, ktorý je realizovaný „obcou Lošonec“
hlasovanie 3:0:0
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
hlasovanie 3:0:0
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
hlasovanie 3:0:0
Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie

Správu nezávislého audítora za rok 2014.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
vyhlásenie poslanca Martina Horvátha, že sa vzdáva mandátu poslanca podľa § 25 odst. 2
zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ku dňu 26.08.2015.

V Lošonci 26.08.2015

Mgr. Juraj Rábara v.r.
starosta obce

