ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 13.06.2022 o 17,00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: zástupca starostu Maroš Vavro
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::

1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Informácia o stave na účtoch.
3) Schválenie návrhu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č.
103/22 so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021.
5) Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2021.
6) Návrh na vyradenie majetku.
7) Informácia o rozpočtových opatreniach.
8) Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov v bytovom dome 243.
9) Rôzne.
10) Diskusia obyvateľov obce.
11) Interpelácie poslancov.
12) Záver.

1. Otvorenie
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara poveril zástupcu starostu obce Maroša Vávru vedením
rokovania Obecného zastupiteľstva z dôvodu svojej pracovnej cesty. Zasadnutie OcZ
otvoril a prítomných privítal zástupca starostu Maroš Vavro. Za zapisovateľku určil Ivetu
Sedgwick a za overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh zástupcu starostu obce Maroša Vavru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu
Sedgwick a overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 13.06.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 13.06.2022
Hlasovanie: 4:0:0

Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, 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. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
3. Schválenie návrhu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č.
103/22 so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Obci Lošonec bol doručený dňa 31.05.2022 návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k vodnej stavbe ev. č. 103/2022 so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
a jednou z podmienok vyplývajúcich zo zmluvy je, aby bola zmluva uzatvorená so
súhlasom obecného zastupiteľstva Obce Lošonec.
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so spoločnosťou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
II. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so
spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
III. poveruje
starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
Hlavný kontrolór obce Ing. Jana Púchla vypracovala stanovisko k návrhu Záverečného
účtu obce Lošonec za rok 2021. Skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. a obsahuje predpísané
náležitosti podľa citovaného zákona. Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
Záverečný účet obce Lošonec za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
5. Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2021
Návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce,
na webovom sídle obce a CUET od 24.05.2022 do 13.06.2022. V lehote určenej na
uplatnenie pripomienok neboli predložené žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu

záverečného účtu. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra sú prílohou tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok
2021
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2021
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
11 159,06 EUR
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
6. Návrh na vyradenie majetku
Ekonómka oboznámila prítomných so Zápisnicou o zistení neupotrebiteľnosti majetku, v
rámci ktorej predložila návrh na vyradenie majetku vyplývajúceho z Inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021, ktorý vypracovala vyraďovacia
komisia. Na základe odporučenia inventarizačnej komisie vykonala vyraďovacia komisia
dňa 14.03.2022 kontrolu majetku navrhnutého na vyradenie. Vyraďovacia komisia
považuje uvedený majetok za neupotrebiteľný a odporúča hnuteľné veci a hmotný majetok
odovzdať do zberných surovín. Majetok, ktorý v zmysle internej smernice pre vedenie
účtovníctva z hľadiska svojho charakteru a nízkej obstarávacej ceny nepatrí do
dlhodobého hmotného majetku ani do drobného hmotného majetku navrhuje preradiť do
zoznamu v operatívnej evidencii. Ide o vyradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov
hnuteľných vecí v obstarávacej cene 1 732,08 € s nulovou zostatkovou cenou, drobného
dlhodobého hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 860,21 € s nulovou
zostatkovou cenou a drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 1 323,00 €.
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 14.03.2022 na vyradenie:
a) samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene 1 732,08 €

b) drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 860,21 €
c) drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 1 323,00 €
II. schvaľuje
podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 14.03.2022 vyradenie:
a) samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene 1 732,08 €

b) drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 860,21 €
c) drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 1 323,00 €
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0

Hlasovali proti: 0
7. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o rozpočtových opatreniach č.
4/2022 z 31.03.2022 a č. 6/2022 z 31.05.2022.
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 4/2022 z 31.03.2022 a č. 6/2022 z 31.05.2022.
8. Schvaľovanie žiadostí o prenájom nájomných bytov v bytovom dome 243
Referentka Iveta Sedgwick informovala poslancov OcZ, že 8 nájomníci bytového domu v
Lošonci, ktorí si podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu/pokračovanie nájomného
vzťahu, spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu podľa VZN č. 1/2015 o
nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec.
Uznesenie č. 23/2022
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: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
9. Rôzne
Vodovod – cena za pretláčanie a dopojenie vodovodu na dolnom konci v obci sa navýšila
z dôvodu nepredvídateľných okolností. Bude potrebné vypracovať a schváliť rozpočtové
opatrenie z dôvodu navýšenia ceny.
Brigáda v Kultúrnom dome – poslanci OcZ sa dohodli, že v dňoch 23.06.2022 o 18,00 hod.
a 24.06.2022 o 18,00 hod. sa bude konať brigáda na čistenie a upratovanie KD po
rekonštrukcii.
Hurá prázdniny – sa budú konať dňa 02.07.2022.
Zmeny územného plánu - Jozef Lávečka navrhol poslancom zorganizovať stretnutie
ohľadom zmeny územného plánu obce. Poslanci sa dohodli na termíne pracovného
stretnutia.
Procesia – sa bude konať dňa 19.06.2022.

Varenie guláša a veteráni – sa uskutočnia dňa 16.07.2022.
Hody - sa budú konať v termíne 23.07. – 24.07.2022
10. Diskusia obyvateľov obce
J. Bartoň – sa prišiel informovať, či sa niečo posunulo vo vysporiadaní cesty Záhumenice
II. Žiada od obce odpoveď do 30 dní, inak to bude riešiť cez právnickú firmu. Občania na
druhej strane cesty, ktorí majú oplotenú obecnú cestu mali byť oslovení, ale neboli.
V Smoleniciach starosta riešil vysporiadanie cesty výzvou občanom o odstránenie
oplotenia, ktoré občania odstránili. Povedal, že ak sa to nebude riešiť, oplotí si svoj
pozemok a nechá len cestu pre záchranné autá. Poslanci sa dohodli, že vysporiadaním
cesty sa budú zaoberať spolu so starostom na najbližšom pracovnom stretnutí.
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Zástupca starostu obce Maroš Vavro zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za
účasť na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 13.06.2022

Overovatelia:
Eduard Rábara

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

Jozef Lávečka

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 13.06.2022
od č. 16/2022 po č. 23/2022
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh zástupcu starostu obce Maroša Vavru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu
Sedgwick a overovateľov zápisnice Jozefa Lávečku a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 13.06.2022
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 13.06.2022
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so spoločnosťou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
II. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so
spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
III. poveruje
starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k vodnej stavbe ev.č. 103/22 so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Lošonec za rok
2021
b) návrh Záverečného účtu obce Lošonec za rok 2021
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Lošonec za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
11 159,06 EUR
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh vyraďovacej komisie zo dňa 14.03.2022 na vyradenie:
b) samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene 1 732,08 €

b) drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 860,21 €
c) drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 1 323,00 €
II. schvaľuje
podľa Návrhu vyraďovacej komisie zo dňa 14.03.2022 vyradenie:
b) samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene 1 732,08 €

b) drobného dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 860,21 €
c) drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 1 323,00 €
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 4/2022 z 31.03.2022 a č. 6/2022 z 31.05.2022.
Uznesenie č. 23/2022
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: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, Eduard Rábara, Jozef Lávečka, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

