ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 11.06.2020 o 17,30 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.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019.
Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2020
6) Návrh na vyradenie majetku.
7) Informácia o rozpočtových opatreniach 2020.
8) Úprava rozpočtu na rok 2020.
9) Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov v bytovom dome 243.
10)Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku.
11)Rôzne.
12)Diskusia obyvateľov obce.
13)Interpelácie poslancov.
14)Záver.

1)
2)
3)
4)
5)

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Juraj Rábara. Za
zapisovateľku určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Maroša
Vavru.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Maroša Vavru.
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.06.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.06.2020

Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka oboznámila poslancov OcZ o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019
Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Lošonec za rok 2019. Skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. a obsahuje predpísané
náležitosti podľa citovaného zákona. Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2019
4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019
Návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce od 13.05.2020 do 11.06.2020. Záverečný účet a stanovisko
hlavného kontrolóra sú prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok
2019
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2019
c) schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 112 496,81 EUR a jeho financovanie z
rezervného fondu vo výške 6 370,12 EUR, z návratných zdrojov financovania vo výške
90 345,79 EUR a z finančných operácií vo výške 15 780,90 EUR
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie zostatku finančných operácií po usporiadaní na tvorbu rezervného fondu vo
výške 2 643,59 EUR
c) použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 643,59 EUR na úhradu bežných
výdavkov - na platy, odvody a energie v zmysle ustanovenia § 36 zákona, ods. 2, č.
67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok
2020
Kontrolórka Ing. Jana Púchla oboznámila poslancov OcZ s návrhom plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2020. Medzi plánované úlohy zaradila Trhový poriadok v obci a iné.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2020
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2020
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
6. Návrh na vyradenie majetku
Ekonómka oboznámila prítomných so Zápisnicou o zistení neupotrebiteľnosti majetku, v
rámci ktorej predložila návrh na vyradenie majetku z inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019, ktorý vypracovala vyraďovacia komisia. Na
základe doporučenia inventarizačnej komisie vykonala vyraďovacia komisia dňa
11.03.2020 kontrolu majetku navrhnutého na vyradenie. Vyraďovacia komisia považuje
uvedený majetok za neupotrebiteľný a doporučuje hnuteľné veci a hmotný majetok
odovzdať do zberných surovín alebo darovať, nedokončené hmotné investície vyradiť
v dôsledku zmarenej investície a premlčané nedaňové pohľadávky po lehote splatnosti
odpísať z dôvodu nevymožiteľnosti. Ide o vyradenie samostatných hnuteľných vecí
a súborov hnuteľných vecí v sume 1 237,07 € s nulovou zostatkovou cenou, drobného
dlhodobého hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 1 915,27 € s nulovou
zostatkovou cenou, nedokončených hmotných investícií v obstarávacej cene 2 439,50 €
a nedaňových pohľadávok v obstarávacej cene 1 291,69 €.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 11.3.2020 na vyradenie:
➢ samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene
1 237,07 €
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 1 915,27 €,
➢ nedokončených hmotných investícií v obstarávacej cene 2 439,50 €
➢ nedaňových pohľadávok vo výške 1 291,69 €
II. schvaľuje podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 11.3.2020 vyradenie:
➢ samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene
1 237,07 €
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 1 915,27 €,
➢ nedokončených hmotných investícií v obstarávacej cene 2 439,50 €
➢ nedaňových pohľadávok vo výške 1 291,69 €
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

7. Informácia o rozpočtových opatreniach 2020
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 3/2020 zo dňa 31.3.2020, č. 4/2020 zo dňa 30.4.2020 a č. 5/2020 zo dňa
31.5.2020.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 3/2020, č. 4/2020 a č. 5/2020.
8. Úprava rozpočtu na rok 2020
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020.
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

290 535,06 €
1 287,00 €
20 130,39 €
311 952,45 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

294 871,17 €
12 561,28 €
4 520,00 €
311 952,45 €

Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
290 535,06 €
Kapitálové príjmy
1 287,00 €
Príjmové finančné operácie 20 130,39 €
Príjmy celkom
311 952,45 €

Bežné výdavky
294 871,17 €
Kapitálové výdavky
12 561,28 €
Výdavkové finančné operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
311 952,45 €

b) použitie rezervného fondu vo výške 4 981,11 € v zmysle § 36 ods. 2 zákona NR SR č.
67/2020 Z. z. na bežné výdavky:
➢ na nákup krovinorezu v sume 600,00 €
➢ na úhradu faktúry za geofyzikálny prieskum vo výške 1 080,00 €
➢ na mzdy, platy, odvody do poisťovní a energie vo výške 3 301,11 €
c) použitie kapitálového príjmu z predaja pozemkov vo výške 1 287,00 € v zmysle § 36
ods. 2 zákona NR SR č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky - vybudovanie vpustu
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
290 535,06 €
Kapitálové príjmy
1 287,00 €
Príjmové finančné operácie 20 130,39 €
Príjmy celkom
311 952,45 €

Bežné výdavky
294 871,17 €
Kapitálové výdavky
12 561,28 €
Výdavkové finančné operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
311 952,45 €

b) použitie rezervného fondu vo výške 4 981,11 € v zmysle § 36 ods. 2 zákona NR SR č.
67/2020 Z. z. na bežné výdavky:
➢ na nákup krovinorezu v sume 600,00 €
➢ na úhradu faktúry za geofyzikálny prieskum vo výške 1 080,00 €
➢ na mzdy, platy, odvody do poisťovní a energie vo výške 3 301,11 €
c) použitie kapitálového príjmu z predaja pozemkov vo výške 1 287,00 € v zmysle § 36
ods. 2 zákona NR SR č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky - vybudovanie vpustu
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
9. Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov v bytovom dome 243
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti nájomníkov bytového domu Lošonec 243:
Miroslavy Vankovej, Eriky Škrabákovej, Štefánie Jelenkovej, Evy Gaštanovej, Jany
Kašovej, Pavla Púchovského, Antónie Bellovej, Lukáša Ščepku o pridelenie nájomného
bytu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv na obdobie 1 roka
II. schvaľuje
Žiadosti nájomníkov bytového domu Lošonec 243: Miroslavy Vankovej, Eriky Škrabákovej,
Štefánie Jelenkovej, Evy Gaštanovej, Jany Kašovej, Pavla Púchovského, Antónie Bellovej,
Lukáša Ščepku o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv na
obdobie 1 roka
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
Na Obecný úrad v Lošonci bola dňa 15.04.2020 doručená Žiadosť Ing. Veroniky
Streškovej o odkúpenie obecného pozemku na parcele č. 257/2 o výmere 5 m2. Dôvodom
je majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti. Pri stavbe parkovacieho státia a plotu
vychádzali z pôvodných základov oplotenia. Pred kolaudáciou stavby zistili rozdiel
o výmere 5 m2.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Ing. Veroniky Streškovej o odkúpenie obecného pozemku na parcele č. 257/2
o výmere 5 m2.
II. neschvaľuje
Žiadosť Ing. Veroniky Streškovej o odkúpenie obecného pozemku na parcele č. 257/2
o výmere 5 m2.
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

11. Rôzne
Odvodňovací kanál - JUDr. Michal Jurovčík sa informoval ohľadne platby za vybudovanie
odvodňovacieho kanála na dolnom konci. Ekonómka oznámila, že uhradila platbu 4900
Eur podľa cenovej ponuky a faktúry od firmy Stavox vo výške 1150,- Eur za práce naviac
ešte nebola uhradená. Výsledná cena za vybudovanie kanála je 6050 Eur. Starosta
povedal, že navýšenie ceny bolo nepredvídateľné. Výkopové práce boli komplikované
z dôvodu plynového vedenia. JUDr. Michal Jurovčík uviedol, že zhotoviteľ je zodpovedný
za celkovú cenu za dielo a v cenovej ponuke neboli špecifikované práce naviac. Do
budúcna odporúča schváliť ponuky s rozpočtovými položkami naviac a tiež zaviesť
poplatok za rozvoj. V cenovej ponuke chýbali dôležité veci, preto odporúča uhradiť
polovicu navýšeného rozdielu. Pavol Solár sa opýtal starostu, či bol prítomný, keď firma
osádzala odvodňovaciu rúru, ktorú osadili hneď pod plynovou rúrou, čo môže spôsobovať
do budúcna problémy.
12. Diskusia obyvateľov obce
M. Sloboda
- informoval poslancov, že majiteľ susedného pozemku jeho dcéry stavia plot na hranici
pozemkov s prístupovou cestou. Povedal, že majiteľ bude mať problém s kolaudáciou, ak
to neodstráni. M. Jurovčík uviedol, že bude potrebné zahrnúť do Zmien a doplnkov
Územného plánu Lošonec prístupy, stavebné čiary a tým nových stavebníkov limitovať
a zabrániť budúcim problémom s prístupmi. Navrhol stretnutie so spracovateľom
územného plánu obce, na ktorom sa poslanci dohodnú na regulatívach územného plánu
zóny.
- sa opýtal starostu ako pokračuje predĺženie obecného vodovodu. Starosta povedal, že
situáciu preverí.
J. Lávečka - informoval, že na lúkach parkuje veľa turistov a obec by mala požiadať
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru o osadenie dopravnej značky zákazu vjazdu od
družstva smerom na Majdán.
- Majiteľ chaty na Majdáne si svojvoľne označil značenie „zákaz vjazdu“ a obchádzku na
Lošonec.
- navrhol poslancom, aby išli spoločne pozrieť odkalisko pri kameňolome. Voda
z kameňolomu steká do Močidiel.
P. Solár - navrhol zorganizovať brigádu, osadenie kociek do odvodňovacieho kanála pred
číslom domu 192 a prečistenie kanála.
- sa spýtal starostu, či komunikoval s cirkvou ohľadne predaja resp. dlhodobého prenajatia
budovy Materskej školy. Starosta komunikoval s dekanom z Horných Orešian a dohodli sa
na prenájme budovy MŠ na obdobie 5 rokov.
JUDr. M. Jurovčík - navrhol, aby obec spevnila bočné uličky kamenivom z kameňolomu,
ktoré má obec od firmy Alas Slovakia, s.r.o. zdarma. Poslanci povedali, že by sa museli
vybudovať obrubníky.
M. Vavro - navrhol, aby sa na cintoríne urobil poriadok ohľadne voľných miest medzi
hrobovými miestami v starej časti cintorína a aby hrobári kopali nové miesta vedľa
existujúcich hrobových miest hneď vedľa a dodržiavali vzdialenosti medzi miestami.
Efektívne by bolo vymedzenie rady pre plánované hrobové miesta.

13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 11.06.2020

Overovatelia:
Maroš Vavro

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

Jozef Lávečka

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 11.06.2020
od č. 16/2020 po č. 26/2020
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraj Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Maroša Vavru.
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.06.2020
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.06.2020
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2019
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok
2019
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2019
c) schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 112 496,81 EUR a jeho financovanie z
rezervného fondu vo výške 6 370,12 EUR, z návratných zdrojov financovania vo výške
90 345,79 EUR a z finančných operácií vo výške 15 780,90 EUR
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie zostatku finančných operácií po usporiadaní na tvorbu rezervného fondu vo
výške 2 643,59 EUR
c) použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 643,59 EUR na úhradu bežných
výdavkov - na platy, odvody a energie v zmysle ustanovenia § 36 zákona, ods. 2, č.
67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2020
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na II. polrok 2020
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 11.3.2020 na vyradenie:
➢ samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene
1 237,07 €
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 1 915,27 €,
➢ nedokončených hmotných investícií v obstarávacej cene 2 439,50 €
➢ nedaňových pohľadávok vo výške 1 291,69 €
II. schvaľuje podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 11.3.2020 vyradenie:
➢ samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene
1 237,07 €
➢ drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 1 915,27 €,
➢ nedokončených hmotných investícií v obstarávacej cene 2 439,50 €
➢ nedaňových pohľadávok vo výške 1 291,69 €
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 3/2020, č. 4/2020 a č. 5/2020.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
290 535,06 €
Kapitálové príjmy
1 287,00 €
Príjmové finančné operácie 20 130,39 €
Príjmy celkom
311 952,45 €

Bežné výdavky
294 871,17 €
Kapitálové výdavky
12 561,28 €
Výdavkové finančné operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
311 952,45 €

b) použitie rezervného fondu vo výške 4 981,11 € v zmysle § 36 ods. 2 zákona NR SR č.
67/2020 Z. z. na bežné výdavky:
➢ na nákup krovinorezu v sume 600,00 €
➢ na úhradu faktúry za geofyzikálny prieskum vo výške 1 080,00 €
➢ na mzdy, platy, odvody do poisťovní a energie vo výške 3 301,11 €
c) použitie kapitálového príjmu z predaja pozemkov vo výške 1 287,00 € v zmysle § 36
ods. 2 zákona NR SR č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky - vybudovanie vpustu
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020 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 z.n.p. podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
290 535,06 €
Kapitálové príjmy
1 287,00 €
Príjmové finančné operácie 20 130,39 €
Príjmy celkom
311 952,45 €

Bežné výdavky
294 871,17 €
Kapitálové výdavky
12 561,28 €
Výdavkové finančné operácie 4 520,00 €
Výdavky celkom
311 952,45 €

b) použitie rezervného fondu vo výške 4 981,11 € v zmysle § 36 ods. 2 zákona NR SR č.
67/2020 Z. z. na bežné výdavky:
➢ na nákup krovinorezu v sume 600,00 €
➢ na úhradu faktúry za geofyzikálny prieskum vo výške 1 080,00 €
➢ na mzdy, platy, odvody do poisťovní a energie vo výške 3 301,11 €
c) použitie kapitálového príjmu z predaja pozemkov vo výške 1 287,00 € v zmysle § 36
ods. 2 zákona NR SR č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky - vybudovanie vpustu
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosti nájomníkov bytového domu Lošonec 243:
Miroslavy Vankovej, Eriky Škrabákovej, Štefánie Jelenkovej, Evy Gaštanovej, Jany
Kašovej, Pavla Púchovského, Antónie Bellovej, Lukáša Ščepku o pridelenie nájomného
bytu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv na obdobie 1 roka
II. schvaľuje
Žiadosti nájomníkov bytového domu Lošonec 243: Miroslavy Vankovej, Eriky Škrabákovej,
Štefánie Jelenkovej, Evy Gaštanovej, Jany Kašovej, Pavla Púchovského, Antónie Bellovej,
Lukáša Ščepku o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nových nájomných zmlúv na
obdobie 1 roka
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Ing. Veroniky Streškovej o odkúpenie obecného pozemku na parcele č. 257/2
o výmere 5 m2.
II. neschvaľuje
Žiadosť Ing. Veroniky Streškovej o odkúpenie obecného pozemku na parcele č. 257/2
o výmere 5 m2.
Hlasovanie: Maroš Vavro, Pavol Solár, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Jozef
Lávečka

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

