ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 26.04.2022 o 17,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: starosta obce Mgr. Juraj Rábara
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Schválenie úveru na Kultúrny dom.
Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku.
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 Pavla Solára a JUDr.
Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 09/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Pavla Solára a JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 26.04.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 26.04.2022
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o stave na účtoch.

Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
3. Schválenie úveru na Kultúrny dom
•

Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Obec môže na
plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu
obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov
a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí
v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté
v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného
predpisu.

•

Ekonómka Renata Slobodová informovala, že z oslovených bánk najlepšie úverové
podmienky poskytla Prima banka Slovensko, a.s. Úver bude poskytnutý vo výške
70 000,00 € so splatnosťou 10 rokov a úrokovou sadzbou 0,4 %. Prijatý úver bude
použitý na kapitálové výdavky, ktoré budú zahŕňať: financovanie projektu „Obnova
Kultúrneho domu“ vo výške 5 % nákladov, na dofinancovanie ostatných nákladov
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 20.04.2021 s dodávateľom My project SK,
s.r.o. Trnava, na rekonštrukciu elektroinštalácie, vybudovanie prístrešku, montáž
a dodanie kazetového stropu a rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania,
b) prijatie dlhodobého úveru vo výške 70 000,00 €, ktorý poskytne Prima banka Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L na kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie - obnovy
kultúrneho domu v Lošonci za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
II. schvaľuje
prijatie dlhodobého úveru vo výške 70 000,00 €, ktorý poskytne Prima banka Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L na kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie - obnovy kultúrneho
domu v Lošonci za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 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 finančné operácie
Príjmy celkom

313 747,81 €
26 170,06 €
165 018,18 €
504 936,54 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

309 733,76 €
185 644,65 €
9 557,64 €
504 936,54 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia ide o:
a) prijatie úveru vo výške 70 000,00 € od Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010
11 Žilina na dokončenie rekonštrukcie-obnovy kultúrneho domu v Lošonci za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) splácanie istiny a úrokov úveru prijatého od Prima banka Slovensko, a. s, Hodžova 11,
010 11 Žilina
II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 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 finančné operácie
Príjmy celkom

313 747,81 €
26 170,06 €
165 018,18 €
504 936,54 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

309 733,76 €
185 644,65 €
9 557,64 €
504 936,54 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia ide o:
a) prijatie úveru vo výške 70 000,00 € od Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010
11 Žilina na dokončenie rekonštrukcie-obnovy kultúrneho domu v Lošonci za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) splácanie istiny a úrokov úveru prijatého od Prima banka Slovensko, a. s, Hodžova 11,
010 11 Žilina
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
4. Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku
Na Obec Lošonec bola doručená žiadosť p. Juraja Kondrčku o dlhodobý prenájom časti
pozemku na parcele parc.č. 266/4 v katastrálnom území Lošonec z dôvodu parkovania
osobných áut.

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť p. Juraja Kondrčku o dlhodobý prenájom časti pozemku /cca 105 m²/, parcelné
číslo 266/4 v katastrálnom území Lošonec z dôvodu parkovania osobných áut
II. neschvaľuje
žiadosť p. Juraja Kondrčku o dlhodobý prenájom časti pozemku cca 105 m², parcelné číslo
266/4 v katastrálnom území Lošonec z dôvodu parkovania osobných áut
Hlasovanie: 0:0:4
Hlasovali za: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
5. Rôzne
5.1 Žiadosť o finančnú výpomoc
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. René Molnárú o poskytnutie jednorazovej
finančnej výpomoci.
Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť René Molnárú o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
II. neschvaľuje
poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre René Molnárú
Hlasovanie: 0:0:4
Hlasovali za: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
5.2 Stanovisko SPF
Slovenský pozemkový fond vydal stanovisko k stavbe „Garáž pre zásahové vozidlo DHZ
Lošonec“ v k.ú. Lošonec. SPF súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia na
pozemku SR-SPF, ak stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia na stavbu, majetkovoprávne usporiadaný pozemok v správe SPF pod
plánovanou cestou. SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.
5.3 Starosta informoval, že:
- brigáda na čistenie okolia obce od odpadkov dopadla veľmi dobre. Zapojilo sa 30
občanov aj chatári.
- na dom smútku sú objednané fólie na okná a dvere
- na dolnom konci bude realizované napojenie vodovodu pretláčaním popod hlavnú cestnú
komunikáciu

6. Diskusia obyvateľov obce
6.1 Petra Ranincová:
- uviedla, že niekoľkí rodičia mali záujem o zvolanie rodičovského združenia v Materskej
škole. Kontaktovala emailom riaditeľku Materskej školy ohľadom zorganizovania
rodičovského združenia, na čo dostala odpoveď, že nie je dôvod robiť rodičovské
združenie. Veronika Slobodová potvrdila, že je povinnosťou riaditeľky MŠ zvolať
rodičovské združenie 2x do roka a rodičovské združenie sa konalo koncom augusta pred
začiatkom školského roka. Starosta situáciu preverí.
6.2 Miroslav Sloboda:
- sa informoval ako pokračuje predĺženie vodovodu. Starosta povedal, že pozemky nie sú
vysporiadané. M. Sloboda uviedol, že nemá problém odovzdať časť pozemku obci za
účelom vybudovania cesty. Starosta sa pokúsi riešiť situáciu cestou vecného bremena a
písomne osloví vlastníkov pozemkov s ponukou spísania Zmluvy o zriadení vecného
bremena na predĺženie obecného vodovodu V2 v dĺžke 80 m.
6.3 Pavol Solár:
- plánuje zvolať stretnutie kultúrno-športovej komisie ohľadne organizácie akcií v obci
/súťaž vo varení guláša 16.07.2022, futbalové zápasy.../ Starosta informoval, že hody
budú dňa 24.07.2022 a kladenie vencov 08.05.2022.

7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 26.04.2022

Overovatelia:
Pavol Solár

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

JUDr. Michal Jurovčík

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 26.04.2022
od č. 09/2022 po č. 15/2022
Uznesenie č. 09/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Pavla Solára a JUDr. Michala Jurovčíka.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 26.04.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 26.04.2022
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania,
b) prijatie dlhodobého úveru vo výške 70 000,00 €, ktorý poskytne Prima banka Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L na kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie - obnovy
kultúrneho domu v Lošonci za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
II. schvaľuje
prijatie dlhodobého úveru vo výške 70 000,00 €, ktorý poskytne Prima banka Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L na kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie - obnovy kultúrneho
domu v Lošonci za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 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 finančné operácie
Príjmy celkom

313 747,81 €
26 170,06 €
165 018,18 €
504 936,54 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

309 733,76 €
185 644,65 €
9 557,64 €
504 936,54 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia ide o:
a) prijatie úveru vo výške 70 000,00 € od Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010
11 Žilina na dokončenie rekonštrukcie-obnovy kultúrneho domu v Lošonci za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) splácanie istiny a úrokov úveru prijatého od Prima banka Slovensko, a. s, Hodžova 11,
010 11 Žilina
II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 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 finančné operácie
Príjmy celkom

313 747,81 €
26 170,06 €
165 018,18 €
504 936,54 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

309 733,76 €
185 644,65 €
9 557,64 €
504 936,54 €

V rámci tohto rozpočtového opatrenia ide o:
a) prijatie úveru vo výške 70 000,00 € od Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010
11 Žilina na dokončenie rekonštrukcie-obnovy kultúrneho domu v Lošonci za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
b) splácanie istiny a úrokov úveru prijatého od Prima banka Slovensko, a. s, Hodžova 11,
010 11 Žilina
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť p. Juraja Kondrčku o dlhodobý prenájom časti pozemku /cca 105 m²/, parcelné
číslo 266/4 v katastrálnom území Lošonec z dôvodu parkovania osobných áut
II. neschvaľuje
žiadosť p. Juraja Kondrčku o dlhodobý prenájom časti pozemku cca 105 m², parcelné číslo
266/4 v katastrálnom území Lošonec z dôvodu parkovania osobných áut
Hlasovanie: 0:0:4
Hlasovali za: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár
Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť René Molnárú o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
II. neschvaľuje
poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre René Molnárú
Hlasovanie: 0:0:4
Hlasovali za: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

