ZÁPIS NICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 09.10.2018 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2) Úprava rozpočtu na rok 2018.
3) Informácia o rozpočtových opatreniach.
4) Nájomná zmluva s PD Smolenice.
5) Zásady odmeňovania poslancov.
6) Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
7) Rôzne.
8) Diskusia obyvateľov obce.
9) Interpelácie poslancov.
10) Záver.
1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta Mgr. Juraj Rábara. Za zapisovateľku
určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice JUDr. Michala Jurovčíka a Bernardínu
Severíniovú.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice JUDr. Michala Jurovčíka a Bernardínu Severíniovú.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 09.10.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 09.10.2018
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík

2. Úprava rozpočtu na rok 2018
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018.
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

253 222,24 €
0,00 €
32 786,35 €
286 008,59 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

255 067,91€
23 288,68 €
7 652,00 €
286 008,59 €

Prevod prostriedkov fondu údržby a opráv v celkovej výške 599,00 € z položky 635 004 na
položku 637 004.
Použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ prijatých v roku 2018 v celkovej výške
13 292,00 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 1 125,48 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 12 166,52 €
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
 JUDr. Michal Jurovčík si vyžiadal predložiť k budúcemu zasadnutiu OcZ výdavky za
cestovné náhrady za posledných 6 rokov. Informoval sa tiež ohľadom rozšírenia
obecného vodovodu. JUDr. Michal Jurovčík sa informoval, prečo sa navýšili
výdavky za rozšírenie obecného vodovodu, ktoré boli už raz navyšované. Zaujímal
sa, prečo neboli vypracované cenové ponuky, aby sa zabránilo neočakávanému
navýšeniu. Požaduje, aby obec dávala v budúcnosti vypracovať min. 3 cenové
ponuky.
 Bernardína Severíniová požiadala ekonómku o informáciu, akú sumu v roku 2018
vyplatila firma ALAS SLOVAKIA, s.r.o., obci Lošonec na opravu a údržbu
miestnych komunikácií. Ekonómka upresnila, že doteraz obci vyplatili sumu 13 290
Eur a na účte je k dnešnému dňu suma 43 663,27 Eur. JUDr. Michal Jurovčík by
uvítal riešenie opravy miestnych komunikácií. Starosta by chcel riešiť odvodnenie
hlavnej cesty od hornej autobusovej zastávky, keďže p. Gočálovej zateká do záhrady.
František Buchanec požaduje tiež opravu ulice smerom na Jahodník a ulice, kde sa
nachádzajú potraviny. Pripomenul, aby starosta nezabudol v rozpočte aj na
financovanie Materskej školy. Ekonómka vysvetlila, že rozpočet výdavkov MŠ
netreba upravovať. Povedala, že na MŠ sa určite nezabúda a keďže prostriedky z
podielových daní určených na školstvo nepokrývajú náklady na prevádzku MŠ, obec
Lošonec v roku 2017 použila vlastné prostriedky cca 20 000 Eur.
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018 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
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

253 222,24 €
0,00 €
32 786,35 €
286 008,59 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

255 067,91€
23 288,68 €
7 652,00 €
286 008,59 €

Prevod prostriedkov fondu údržby a opráv v celkovej výške 599,00 € z položky 635 004 na
položku 637 004.
Použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ prijatých v roku 2018 v celkovej výške
13 292,00 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 1 125,48 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 12 166,52 €
II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018 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
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie

253 222,24 €
0,00 €
32 786,35 €

Príjmy celkom

286 008,59 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie

Výdavky celkom

255 067,91€
23 288,68 €
7 652,00 €

286 008,59 €

Prevod prostriedkov fondu údržby a opráv v celkovej výške 599,00 € z položky 635 004 na
položku 637 004.
Použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ prijatých v roku 2018 v celkovej výške
13 292,00 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 1 125,48 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 12 166,52 €
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Bernardína Severíniová
3. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných:
a) s rozpočtovým opatrením č. 7/2018 zo dňa 30.8.2018, ktoré bolo vykonané v súlade s
§ 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a Internej smernice IS – 07/2016, kde
ide o presun medzi výdavkovými položkami pri účelovo určených prostriedkoch zo
štátneho rozpočtu na predškolskú výchovu a na DHZO.
b) s rozpočtovým opatrením starostu č. 8/2018 zo dňa 31.8.2018, ktoré bolo vykonané
v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s článkom 23 Internej
smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lošonec,

kde ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a), pričom sa nemenia celkové výdavky a celkové príjmy rozpočtu.
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 7/2018 zo dňa 30.8.2018 a č. 8/2018 zo dňa
31.8.2018.
4. Nájomná zmluva s PD Smolenice
Z dôvodu neúčasti zástupcov Poľnohospodárskeho družstva Smolenice, bude nájomná
zmluva prerokovaná na budúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lošonci.
5. Zásady odmeňovania poslancov
Ekonómka vypracovala Internú smernicu IS-2/2018 Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Lošonec z dôvodu platnosti novely zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení /platná od 01.04.2018/.
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu IS-2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
II. schvaľuje
Internú smernicu IS-2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Bernardína Severíniová
6. Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dňa 20.06.2018 Obec Malženice doručila obci Lošonec oznámenie o ukončení „Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa
28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Trstín. Dodatkom č.7 sa mení
sídlo SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od
1.1.2018 starosta Obce Trstín.
Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu
31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce
Trstín ako preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa vzájomne
dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie
prechodu práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na
preberajúceho zamestnávateľa – Obec Trstín.

Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného
obecného úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe
činnosti starostu Obce Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa
01.01.2019 rovnakým spôsobom evidovaný na Obec Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín
uzatvoria všetky potrebné dohody, ktoré sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku.
Uznesenie č. 38/2018
I. berie na vedomie
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle
čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo
Spoločného obecného úradu a štatutár Spoločného obecného úradu.
II. schvaľuje
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle
čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo
Spoločného obecného úradu a štatutár Spoločného obecného úradu.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík, Bernardína Severíniová
7. Rôzne
Náhradná výsadba stromčekov – starosta oslovil poslancov, aby si vybrali stromčeky, ktoré
bude firma ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava a.s. vysádzať na
obecných pozemkoch ako náhradnú výsadbu za 100 ks vyrúbaných stromov v kameňolome.
Starosta upresní termín stretnutia s Ing. Hamerlíkom.
Čistenie odkvapových rúr – starosta informoval, že na bytovom dome prebehlo čistenie
odkvapových rúr, ktoré boli zanesené. Zo strany od reštaurácie sa čistenie nedalo
uskutočniť, keďže sa tam nedostalo vozidlo s plošinou.
Odstránenie kolotočov – František Buchanec informoval, že p. Púchovský odstráni kolotoče
pri bytovom dome, až keď bude mať povolenie od Obecného úradu.
Veľkokapacitné kontajnery na KO – budú umiestnené v obci koncom týždňa, tak aby bol
odpad vyvezený pred sviatkom všetkých svätých.
8. Diskusia obyvateľov obce
Jozef Bartoň – sa spýtal starostu, prečo nedostal odpoveď na list, ktorý osobne doručil na
Obecný úrad. J. Bartoň uviedol, že obecnú cestu na ulici Záhumenice II. si oplotili
súkromný vlastníci. Následkom toho, chodci a motorové vozidlá využívajú na prejazd
pozemky súkromných vlastníkov. Povedal, že Obecný úrad by mal riešiť nezákonné
oplotenie obecných pozemkov na ulici Záhumenice II. Starosta informoval, že obec poslala
žiadosť o Štátny stavebný dohľad na Stavebný úrad Trnava aj s listom od p. Bartoňa, ale
zatiaľ neobdržal vyjadrenie. J. Bartoň vysvetlil, že nový vlastník rozostavanej novostavby
umiestnil elektrické hodiny na obecný pozemok, ktorý má tiež oplotený. JUDr. Michal

Jurovčík objasnil, že obec môže nariadiť, aby stavebník dal obecnú cestu do pôvodného
stavu. Tiež navrhol riešenie, vysporiadanie vlastníckeho práva po určitých úsekoch.
Riešením by mohol byť prísľub občanom, že ak darujú časti svojich pozemkov obci, tak
90% nákladov na výstavbu cesty by bolo preplatených obcou. Obec môže žiadať občanov,
ktorí si nezákonne oplotili obecné pozemky o nápravu, no dôležité je geometrické
zameranie obecnej cesty. Žiada, aby sa riešili problémy s vymývaním cesty pri dažďoch, pri
ktorých voda zateká do dvorov občanov na ulici Záhumenice II. JUDr. Michal Jurovčík sa
informoval, či má starosta ďalšie nové informácie ohľadom výstavby cesty. Starosta zistil na
Dopravnom inšpektoráte v Trnave, že jednosmerná cesta na ulici Záhumenice II. nemôže
byť. JUDr. Michal Jurovčík zvážil tiež možnosť preklasifikovania obecnej cesty na
poľnohospodársku cestu a navrhol privolať odborníkov. Riešiť zakreslenie obecnej cesty, na
základe ktorého by sa poslali výzvy občanom, ktorí majú v skutočnosti ohradené obecné
pozemky.
Pavlína Štibraná sa spýtala starostu:
- či je obchvat Lošonca fikcia. Starosta odpovedal, že obchvat Lošonca je záležitosť
dlhodobého procesu, na ktorom sa pracuje, môže trvať aj niekoľko rokov.
- kedy sa bude opravovať úsek od obecnej tabule po kríž. Cesta je úplne zničená, kamióny
chodia preťažené a kameňolom spôsobuje nadmerný hluk a prašnosť. Cesty by mali
polievať, ale nepolievajú.
9. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie.
10. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 09.10.2018
Overovatelia:
Bernardína Severíniová

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

JUDr. Michal Jurovčík

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

Príloha k zápisnici : zoznam uznesení OcZ

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 09.10.2018
od č. 33/2018 po č. 38/2018
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh starostu obce Mgr. Juraja Rábaru na zapisovateľa z rokovania OcZ Ivetu Sedgwick a
overovateľov zápisnice JUDr. Michala Jurovčíka a Bernardínu Severíniovú.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 09.10.2018
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 09.10.2018
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Bernardína Severíniová, František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018 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
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie
Príjmy celkom

253 222,24 €
0,00 €
32 786,35 €
286 008,59 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie
Výdavky celkom

255 067,91€
23 288,68 €
7 652,00 €
286 008,59 €

Prevod prostriedkov fondu údržby a opráv v celkovej výške 599,00 € z položky 635 004 na
položku 637 004.
Použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ prijatých v roku 2018 v celkovej výške
13 292,00 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 1 125,48 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 12 166,52 €
II. schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018 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
Kapitálové príjmy
Príjmové finanč. operácie

253 222,24 €
0,00 €
32 786,35 €

Príjmy celkom

286 008,59 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč. operácie

Výdavky celkom

255 067,91€
23 288,68 €
7 652,00 €

286 008,59 €

Prevod prostriedkov fondu údržby a opráv v celkovej výške 599,00 € z položky 635 004 na
položku 637 004.
Použitie finančných prostriedkov z účtu „Cesty“ prijatých v roku 2018 v celkovej výške
13 292,00 € na financovanie:
a) výdavkov na stavbu „Vodovod – rozšírenie“ vo výške 1 125,48 €
b) výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií vo výške 12 166,52 €
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach č. 7/2018 zo dňa 30.8.2018 a č. 8/2018 zo dňa
31.8.2018.
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Internú smernicu IS-2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
II. schvaľuje
Internú smernicu IS-2/2018 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lošonec.
Hlasovanie: 2:0:1
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík
Hlasovanie proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Bernardína Severíniová
Uznesenie č. 38/2018
I. berie na vedomie
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle
čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo
Spoločného obecného úradu a štatutár Spoločného obecného úradu.

II. schvaľuje
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle
čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo
Spoločného obecného úradu a štatutár Spoločného obecného úradu.
Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: František Buchanec, JUDr. Michal Jurovčík, Bernardína Severíniová

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

