ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 09.11.2021 o 17,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: starosta obce Mgr. Juraj Rábara
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Informácia o rozpočtových opatreniach 2021.
Úprava rozpočtu na rok 2021.
Schvaľovanie PHSR obce Lošonec na roky 2021-2027.
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Výber nájomcu a uzatvorenie nájomného vzťahu na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov.
8) Rôzne.
9) Diskusia obyvateľov obce.
10) Interpelácie poslancov.
11) Záver.

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

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Juraj Rábara. Za
zapisovateľku určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Jozefa
Lávečku.
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 09.11.2021
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 09.11.2021
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík,
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Poslanec Eduard Rábara prišiel na rokovanie OcZ po prerokovaní bodu 2 o 17,05 hod.
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o stave na účtoch.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
3. Informácia o rozpočtových opatreniach 2021
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o rozpočtových opatreniach
č. 09/2021 z 30.09.2021 a č. 10/2021 z 01.10.2021.
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 09/2021 z 30.09.2021 a č. 10/2021 z 01.10.2021
4. Úprava rozpočtu na rok 2021
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov o zmene rozpočtu na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 11/2021.
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 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
345 880,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
403 950,92 €

Bežné výdavky
314 093,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
403 950,92 €

II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 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
345 880,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
403 950,92 €

Bežné výdavky
314 093,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
403 950,92 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
5. Schvaľovanie PHSR obce Lošonec na roky 2021-2027
Firma Ekoplán, s.r.o. vypracovala Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Lošonec na roky 2021-2027.
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lošonec na roky 2021-2027
II. schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lošonec na roky 2021-2027
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kontrolórka Ing. Jana Púchla informovala poslancov OcZ o výsledku finančnej kontroly za
rok 2020. Cieľom kontroly bolo dodržiavanie zákona o účtovníctve a interného predpisu
v oblasti zásad vedenia pokladničnej hotovosti. Kontrola vedenia pokladnice v obci
nepreukázala žiadne porušenie všeobecných právnych ani interných predpisov.
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
7. Výber nájomcu a uzatvorenie nájomného vzťahu na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov
Na obecný úrad v Lošonci boli doručené dve žiadosti o prenájom pozemkov od obce
Lošonec:
a) Firma Oenopol, s.r.o., Lošonec 273, 919 04 Lošonec má záujem o prenájom parciel reg.
E, parc. č. 2413 a parc. č. 2422 v katastrálnom území Lošonec za účelom vykonávania
poľnohospodárskej činnosti.
b) Poľnohospodárske družstvo Smolenice má záujem o prenájom parciel reg. „C“ parc. č.
257, č. 264/1, č. 266/1, č. 900/2, č. 902/1, č. 154/1, č. 338/2, č. 2413, č. 2422
v katastrálnom území Lošonec a parciel reg. „E“ parc. č. 334/31 a č. 341 v katastrálnom
území Lošonec za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti.
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrhy nájomných zmlúv, doručených od firmy Oenopol, s.r.o., Lošonec 273, 919 04

Lošonec a Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04
Smolenice na prenájom poľnohospodárskych pozemkov od obce Lošonec.
II. neschvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Lošonec a firmou Oenopol, s.r.o., Lošonec 273,
919 04 Lošonec na prenájom parciel reg. „E“ parc. č. 2413 a parc. č. 2422 v katastrálnom
území Lošonec.
Hlasovanie: 1:1:2
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: Jozef Lávečka
Hlasovania sa zdržali: Eduard Rábara, Maroš Vavro
III. schvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Lošonec a Poľnohospodárskym družstvom
v Smoleniciach /Továrenská 2, 919 04 Smolenice/ na prenájom pozemkov, parciel reg.
„C“ parc. č. 257, č. 264/1, č. 266/1, č. 900/2, č. 902/1, č. 154/1, č. 338/2, č. 2413, č. 2422
v katastrálnom území Lošonec a parciel reg. „E“ parc. č. 334/31 a č. 341 v katastrálnom
území Lošonec za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti. Zmluva bude
uzatvorená na dobu neurčitú.
Hlasovanie: 3:0:1
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Jozef Lávečka
Hlasovanie proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Eduard Rábara
IV. poveruje
starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom vyššie
uvedených parciel.
8. Rôzne
8.1 Žiadosť Zariadenia pre seniorov
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Zariadenia pre seniorov /Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 54 Križovany/
o poskytnutie ľubovoľnej sumy finančného daru na spestrenie vianočných sviatkov pre
obyvateľov zariadenia pre seniorov.
II. schvaľuje
Poskytnutie sumy finančného daru v sume 100 Eur na spestrenie vianočných sviatkov pre
obyvateľov zariadenia pre seniorov, Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 54 Križovany a
zahrnutie do úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0

8.2 Žiadosť Kamila Čaplu
Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Kamila Čaplu, Mlynská 13, Báhoň o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom
pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Lošonec, parc. č. 256/3 o výmere 115 m²
v katastrálnom území Lošonec.
II. neschvaľuje
zámer predaja alebo zámer prenájmu pozemku, parc. č. 256/3 v katastrálnom území
Lošonec o výmere 115 m².
Hlasovanie: 0:4:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
9. Diskusia obyvateľov obce
Jozef Nídel - sa informoval, či obec zaevidovala jeho žiadosť o zmenu územného plánu. I.
Sedgwick informovala, že žiadosť je zaevidovaná, ale poslanci ešte nerokovali o nových
žiadostiach o zmeny a doplnky územného plánu. J. Nídel uviedol, že na pozemku, ktorého
je vlastníkom, v minulosti Obecné zastupiteľstvo schválilo v Územnom pláne obce
Lošonec 8 m širokú cestu, ktorá je naplánovaná cez jeho pozemok. V súčasnosti má
problém s predajom pozemku a podľa informácií stavebného úradu by bol aj problém
s vydaním stavebného povolenia na tomto pozemku. Nechápe ako mohol dostať stavebné
povolenie p. Hrabovský, ktorý nedodržal odstup od hranice pozemku. Žiada, aby OcZ
zrušilo staré uznesenie v Územnom pláne. JUDr. Michal Jurovčík vysvetlil, že poslanci
OcZ majú záujem daný problém riešiť. Plánujú prizvať na stretnutie spracovateľa
územného plánu Ing. Polonca, ktorý je odborník v danej oblasti.
Mgr. Mária Krátka:
- žiadala už minulý rok o výmenu dopravného zrkadla na ulici smerom od obchodu na
hlavnú cestu. Z dôvodu výsadby stromov pri ceste, je veľmi zlá viditeľnosť z vedľajšej
cesty na hlavnú cestu. Starosta navrhol výmenu stĺpa, ktorý sa nakláňa a hýbe. Taktiež dá
osadiť nové zrkadlo.
- sa informovala, či nebude problém so zásobovaním obce pitnou vodou zo Svätých
studienok z dôvodu napájania nových domov. Starosta povedal, že situáciu sledujú
vodohospodári.
Vianočné trhy - sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutočnia dňa
11.12.2021 na verejnom priestranstve pred Kultúrnym domom.
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.

V Lošonci dňa 10.11.2021

Overovatelia:
Jozef Lávečka

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

Maroš Vavro

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 09.11.2021
od č. 26/2021 po č. 35/2021
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick
a overovateľov zápisnice Maroša Vavru a Jozefa Lávečku.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 09.11.2021
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 09.11.2021
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík,
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 09/2021 z 30.09.2021 a č. 10/2021 z 01.10.2021
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 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
345 880,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
403 950,92 €

Bežné výdavky
314 093,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
403 950,92 €

II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 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
345 880,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
403 950,92 €

Bežné výdavky
314 093,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
403 950,92 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lošonec na roky 2021-2027
II. schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lošonec na roky 2021-2027
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrhy nájomných zmlúv, doručených od firmy Oenopol, s.r.o., Lošonec 273, 919 04
Lošonec a Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04
Smolenice na prenájom poľnohospodárskych pozemkov od obce Lošonec.
II. neschvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Lošonec a firmou Oenopol, s.r.o., Lošonec 273,
919 04 Lošonec na prenájom parciel reg. „E“ parc. č. 2413 a parc. č. 2422 v katastrálnom
území Lošonec.
Hlasovanie: 1:1:2
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: Jozef Lávečka
Hlasovania sa zdržali: Eduard Rábara, Maroš Vavro
III. schvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Lošonec a Poľnohospodárskym družstvom
v Smoleniciach /Továrenská 2, 919 04 Smolenice/ na prenájom pozemkov, parciel reg.
„C“ parc. č. 257, č. 264/1, č. 266/1, č. 900/2, č. 902/1, č. 154/1, č. 338/2, č. 2413, č. 2422

v katastrálnom území Lošonec a parciel reg. „E“ parc. č. 334/31 a č. 341 v katastrálnom
území Lošonec za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti. Zmluva bude
uzatvorená na dobu neurčitú.
Hlasovanie: 3:0:1
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík, Maroš Vavro, Jozef Lávečka
Hlasovanie proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Eduard Rábara
IV. poveruje
starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na podpísanie nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym
družstvom v Smoleniciach, Továrenská 2, 919 04 Smolenice na prenájom vyššie
uvedených parciel.
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Zariadenia pre seniorov /Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 54 Križovany/
o poskytnutie ľubovoľnej sumy finančného daru na spestrenie vianočných sviatkov pre
obyvateľov zariadenia pre seniorov.
II. schvaľuje
Poskytnutie sumy finančného daru v sume 100 Eur na spestrenie vianočných sviatkov pre
obyvateľov zariadenia pre seniorov, Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 54 Križovany a
zahrnutie do úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Kamila Čaplu, Mlynská 13, Báhoň o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom
pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Lošonec, parc. č. 256/3 o výmere 115 m²
v katastrálnom území Lošonec.
II. neschvaľuje
zámer predaja alebo zámer prenájmu pozemku, parc. č. 256/3 v katastrálnom území
Lošonec o výmere 115 m².
Hlasovanie: 0:4:0
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

