ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 01.03.2022 o 17,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: starosta obce Mgr. Juraj Rábara
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::

1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Informácia o rozpočtových opatreniach 2021.
4) Úprava rozpočtu na rok 2022.
5) Správa z kontroly hlavného kontrolóra.
6) Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
7) Úver na kultúrny dom.
8) Návrh na preplatenie dovolenky starostovi obce.
9) Rôzne.
10) Diskusia obyvateľov obce.
11) Interpelácie poslancov.
12) Záver.
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. 01/2022
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. 02/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 01.03.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 01.03.2022
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, 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. 03/2022
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.
14/2021, č. 15/2021, č. 16/2021, č. 17/2021 a č. 01/2022 a č. 02/2022.
Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 14/2021, č. 15/2021, č. 16/2021, č. 17/2021 a č.
01/2022 a č. 02/2022.
4. Úprava rozpočtu na rok 2022
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu na rok
2022 rozpočtovým opatrením 3/2022.
Uznesenie č. 05/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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:
v EUR
Bežné príjmy
311 004,86 Bežné výdavky
310 096,86
Kapitálové príjmy
26 170,06 Kapitálové výdavky
115 644,65
Príjmové finančné
93 457,59 Výdavkové finančné
4 891,00
operácie
operácie
Príjmy celkom
430 632,51 Výdavky celkom
430 632,51
b) použitie financií z predchádzajúcich rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava v celkovej výške 53 974,59 € na kapitálové výdavky:
- úhradu zostatku faktúry firme Stavox, s.r.o., Horné Orešany za práce na projekte
„Splašková kanalizácia Lošonec“, vo výške 2 275,66 €
- na realizáciu časti vodovodného potrubia vo výške 6 600,00 €
- na realizáciu prístrešku na kultúrnom dome vo výške 5 949,25 €
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 € (pôvodne schválené 8.12.2021
v rozpočte na rok 2022 uznesením č. 42/2021)
- financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- € (pôvodne schválené 8.12.2021 v rozpočte na rok 2022 uznesením č.
42/2021)
c) použitie financií, ktoré budú prijaté v roku 2022 od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava,

v celkovej výške 25 000,00 € na bežné výdavky:
- údržbu miestnych komunikácií vo výške 4 130,00 €
- spracovanie druhej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na
roky 2021 – 2027 vo výške 870,00 €
- služby externého manažmentu v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“
vo výške 5 000,00 €
- služby pri spracovaní monografie o obci Lošonec vo výške 13 529,00 €
- odmeny autorom odborných textov do monografie o obci Lošonec vo výške 1 471,00 €
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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:
v EUR
Bežné príjmy
311 004,86 Bežné výdavky
310 096,86
Kapitálové príjmy
26 170,06 Kapitálové výdavky
115 644,65
Príjmové finančné
93 457,59 Výdavkové finančné
4 891,00
operácie
operácie
Príjmy celkom
430 632,51 Výdavky celkom
430 632,51
b) použitie financií z predchádzajúcich rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava v celkovej výške 53 974,59 € na kapitálové výdavky:
- úhradu zostatku faktúry firme Stavox, s.r.o., Horné Orešany za práce na projekte
„Splašková kanalizácia Lošonec“, vo výške 2 275,66 €
- na realizáciu časti vodovodného potrubia vo výške 6 600,00 €
- na realizáciu prístrešku na kultúrnom dome vo výške 5 949,25 €
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 € (pôvodne schválené 8.12.2021
v rozpočte na rok 2022 uznesením č. 42/2021)
- financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- € (pôvodne schválené 8.12.2021 v rozpočte na rok 2022 uznesením č.
42/2021)
c) použitie financií, ktoré budú prijaté v roku 2022 od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 25 000,00 € na bežné výdavky:
- údržbu miestnych komunikácií vo výške 4 130,00 €
- spracovanie druhej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na
roky 2021 – 2027 vo výške 870,00 €
- služby externého manažmentu v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“
vo výške 5 000,00 €
- služby pri spracovaní monografie o obci Lošonec vo výške 13 529,00 €
- odmeny autorom odborných textov do monografie o obci Lošonec vo výške 1 471,00
€
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol
Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

5. Správa z kontroly hlavného kontrolóra
Kontrolórka Ing. Jana Púchla prečítala Správu o výsledku finančnej kontroly za rok 2021.
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie časového a vecného plnenia prijatých uznesení.
Kontrola bola vykonaná na základe predložených písomných dokumentov. Kontrolou
plnenia uznesení v roku 2021 neboli zistené žiadne nedostatky.
Uznesenie č. 06/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2021. V roku 2021 sa zamerala na kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva,
inventarizáciu finančných prostriedkov v pokladni obce, kontrolu účtovných pokladničných
dokladov za II. polrok 2020. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Uznesenie č. 07/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
7. Úver na kultúrny dom
Kontrolórka Ing. Jana Púchla poskytla informácie o možnej výške úveru na kultúrny dom.
Keďže doteraz neboli obci vyplatené nenávratné finančné prostriedky (NFP) od
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt „Dom smútku Lošonec obnova“, bolo by
pre obec veľmi rizikové čerpať úver na obnovu kultúrneho domu Lošonec v najvyššej
možnej sume. Obec by sa mohla dostať do nútenej správy z dôvodu zadlženia. Úver na
financovanie domu smútku mal byť splatený do 2 rokov, ale financie od PPA boli
pozastavené. Obec uzatvorila so SFRB dodatok k Úverovej zmluve o zmene splatnosti
úveru do konca roka 2022 a keďže je neisté, či nám bude NFP na Dom smútku vyplatený,
kontrolórka započítala do dlhu obce aj uvedený úver.
Starosta už oslovil banky, aby nám zaslali ponuky na poskytnutie úveru, z ktorého by sme
uhradili navýšené výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktoré nebudú financované
z nenávratného finančného príspevku z Envirofondu.

8. Návrh na preplatenie dovolenky starostovi obce
Uznesenie č. 08/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na poskytnutie náhrady platu starostovi obce za
nevyčerpanú dovolenku z roku 2020 v rozsahu 8 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani v roku
2021 z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
II. schvaľuje
Poskytnutie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku z roku 2020
v rozsahu 8 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani v roku 2021.

Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol
Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
9. Rôzne
Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny - bola z obce vyzdvihnutá 28.02.2022.
Napojenie vodovodu - po obdržaní 3 cenových ponúk na dopojenie vodovodu sa zrealizuje
dopojenie už existujúcej vetvy V1 v dĺžke 150 m do šachty pri cintoríne.
Envea - firma Envea pripravuje projektovú dokumentáciu k riešeniu dopravy na ulici za
kostolom.
JUDr. Michal Jurovčík navrhol,
- k riešeniu problémov s cestami v obci, aby jednou z podmienok pre získanie stavebného
povolenia bolo kolaudačné rozhodnutie k prístupovej ceste. Ďalej navrhol, aby bola cesta
za kostolom najskôr naprojektovaná a následne by obec požiadala o vydanie územného
rozhodnutia. Až potom by sa uskutočnila schôdza s vlastníkmi pozemkov, tak aby obec
mala pripravené podklady na diskusiu.
- aby obec prijala VZN o poplatku za rozvoj, tak aby mala nástroj na získanie financií, ktoré
by boli účelovo určené na budovanie infraštruktúry obce.
10. Diskusia obyvateľov obce
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 01.03.2022

Overovatelia:
Maroš Vavro

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

Jozef Lávečka

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 01.03.2022
od č. 01/2022 po č. 08/2022
Uznesenie č. 01/2022
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. 02/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 01.03.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 01.03.2022
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol
Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 03/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 14/2021, č. 15/2021, č. 16/2021, č. 17/2021 a č.
01/2022 a č. 02/2022.
Uznesenie č. 05/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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

311 004,86 Bežné výdavky
26 170,06 Kapitálové výdavky
93 457,59 Výdavkové finančné
operácie
430 632,51 Výdavky celkom

v EUR
310 096,86
115 644,65
4 891,00
430 632,51

b) použitie financií z predchádzajúcich rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava v celkovej výške 53 974,59 € na kapitálové výdavky:
- úhradu zostatku faktúry firme Stavox, s.r.o., Horné Orešany za práce na projekte
„Splašková kanalizácia Lošonec“, vo výške 2 275,66 €
- na realizáciu časti vodovodného potrubia vo výške 6 600,00 €
- na realizáciu prístrešku na kultúrnom dome vo výške 5 949,25 €
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 € (pôvodne schválené 8.12.2021
v rozpočte na rok 2022 uznesením č. 42/2021)
- financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- € (pôvodne schválené 8.12.2021 v rozpočte na rok 2022 uznesením č.
42/2021)
c) použitie financií, ktoré budú prijaté v roku 2022 od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava,
v celkovej výške 25 000,00 € na bežné výdavky:
- údržbu miestnych komunikácií vo výške 4 130,00 €
- spracovanie druhej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na
roky 2021 – 2027 vo výške 870,00 €
- služby externého manažmentu v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“
vo výške 5 000,00 €
- služby pri spracovaní monografie o obci Lošonec vo výške 13 529,00 €
- odmeny autorom odborných textov do monografie o obci Lošonec vo výške 1 471,00 €
II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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:
v EUR
Bežné príjmy
311 004,86 Bežné výdavky
310 096,86
Kapitálové príjmy
26 170,06 Kapitálové výdavky
115 644,65
Príjmové finančné
93 457,59 Výdavkové finančné
4 891,00
operácie
operácie
Príjmy celkom
430 632,51 Výdavky celkom
430 632,51
b) použitie financií z predchádzajúcich rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava v celkovej výške 53 974,59 € na kapitálové výdavky:
- úhradu zostatku faktúry firme Stavox, s.r.o., Horné Orešany za práce na projekte
„Splašková kanalizácia Lošonec“, vo výške 2 275,66 €
- na realizáciu časti vodovodného potrubia vo výške 6 600,00 €
- na realizáciu prístrešku na kultúrnom dome vo výške 5 949,25 €
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 € (pôvodne schválené 8.12.2021
v rozpočte na rok 2022 uznesením č. 42/2021)

- financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- € (pôvodne schválené 8.12.2021 v rozpočte na rok 2022 uznesením č.
42/2021)
c) použitie financií, ktoré budú prijaté v roku 2022 od firmy Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
v celkovej výške 25 000,00 € na bežné výdavky:
- údržbu miestnych komunikácií vo výške 4 130,00 €
- spracovanie druhej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na
roky 2021 – 2027 vo výške 870,00 €
- služby externého manažmentu v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“
vo výške 5 000,00 €
- služby pri spracovaní monografie o obci Lošonec vo výške 13 529,00 €
- odmeny autorom odborných textov do monografie o obci Lošonec vo výške 1 471,00
€
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol
Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 06/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly
Uznesenie č. 07/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Uznesenie č. 08/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na poskytnutie náhrady platu starostovi obce za
nevyčerpanú dovolenku z roku 2020 v rozsahu 8 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani v roku
2021 z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
II. schvaľuje
Poskytnutie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku z roku 2020
v rozsahu 8 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani v roku 2021.
Hlasovanie: 5:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Jozef Lávečka, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol
Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

