ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 10.12.2019 o 18.00 h
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.
Prítomní: Mgr. Juraj Rábara, starosta
poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu::
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Informácia o rozpočtových opatreniach.
Úprava rozpočtu na rok 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.
polrok 2020.
Žiadosť o odkúpenie obecných parciel.
Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu
Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
Schválenie návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
Rôzne.
Diskusia obyvateľov obce.
Interpelácie poslancov.
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 Pavla Solára.
Uznesenie č. 38/2019
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 Pavla Solára.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu zasadnutia OcZ konaného dňa 10.12.2019
II. schvaľuje
program zasadnutia OcZ konaného dňa 10.12.2019

Hlasovanie: 4:0:0
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka oboznámila poslancov OcZ o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
3. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov s rozpočtovým opatrením
starostu obce č. 10/2019 zo dňa 30.11.2019. Toto rozpočtové opatrenie bolo vykonané
v súlade s článkom 23 internej smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Lošonec a bola v ňom vykonaná zmena rozpočtu v zmysle § 14
ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 10/2019 zo dňa 30.11.2019.
4. Úprava rozpočtu na rok 2019
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 fin. operácie
Príjmy celkom

280 271,53 €
0,00 €
122 279,43 €
402 550,96 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky celkom

296 978,17 €
100 617,79 €
4 955,00 €
402 550,96 €

Rozpočtové opatrenie 11/2019 je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 fin. operácie
Príjmy celkom

280 271,53 €
0,00 €
122 279,43 €
402 550,96 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky celkom

296 978,17 €
100 617,79 €
4 955,00 €
402 550,96 €

II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 fin. operácie
Príjmy celkom

280 271,53 €
0,00 €
122 279,43 €
402 550,96 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky celkom

296 978,17 €
100 617,79 €
4 955,00 €
402 550,96 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár, Eduard Rábara, Maroš Vavro
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Kontrolórka Ing. Jana Púchla uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2020 zodpovedá
príslušným právnym predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie
a spĺňa predpísanú štruktúru. Návrh rozpočtu je spracovaný s výhľadom na roky 2021
a 2022. Kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu v Lošonci návrh rozpočtu na rok
2020 schváliť.
6. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
Ekonómka Renata Slobodová informovala, že návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Lošonec od 19.11.2019 do
10.12.2019. K návrhu neboli podané ústne ani písomné pripomienky. Obec Lošonec
zostavuje a predkladá viacročný rozpočet bez programovej štruktúry v zmysle Článku 3
bod 11. internej smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Lošonec a v súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p.
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2020 2022
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2020, 2021 a 2022 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
a)
rozpočet obce Lošonec na rok 2020 bez programovej štruktúry
b)
použitie rezervného fondu vo výške 1 624,00 Eur na úhradu faktúr za vypracovanie
zmien a doplnkov ÚPD a vo výške 500,00 Eur na technické zhodnotenie obecného
vodovodu
c)
použitie finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 10 437,28 Eur od firmy
Alas Slovakia, s.r.o., ktoré boli prijaté v zmysle Zmluvy o spolupráci, na úhradu zostatku
faktúry od firmy CS, s.r.o. Trnava v rámci projektu „Dom smútku, Lošonec – obnova“.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
na I. polrok 2020
Kontrolórka Ing. Jana Púchla predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020,
do ktorého zaradila hlavne kontrolu výkonu správy dane.
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2020
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2020
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
8. Žiadosť o odkúpenie obecných parciel
Na obecný úrad bola dňa 24.10.2019 doručená žiadosť p. Miša Hlavatého o odkúpenie
obecných parciel z dôvodu zabezpečenia prístupu na svoje parcely a scelenie parciel.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Miša Hlavatého o odkúpenie obecných parciel registra „C“ parc. č. 266/8, 264/2,
265/2 a registra „E“ 265/2, 264 v katastrálnom území Lošonec za účelom prístupu k
pozemkom a scelenia parciel registra „C“ parc. č. 256/8, 85, 84, 83, 82 a parciel registra
„E“ č. 82, 83, 84 v katastrálnom území Lošonec.
II. schvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Lošonec z dôvodu prípadu
hodného osobitného zreteľa, a to parcely vedené na LV č. 800 registra „C“ parc. č. 266/8
o výmere 137 m², druh pozemku vodná plocha, parc. č. 264/2 o výmere 22 m², druh
pozemku vodná plocha, parc. č. 265/2 o výmere 125 m², druh pozemku vodná plocha a
registra „E“ parc. č. 265/2 o výmere 42 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 264 o
výmere 103 m², druh pozemku vodná plocha v katastrálnom území Lošonec žiadateľovi
Mišovi Hlavatému, Nerudova 6027/2, 917 01 Trnava. Cena za pozemky:
vodná plocha:. 3 €/m², ostatná plocha: 3 €/m².
Odôvodnenie: Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemky susedia s
pozemkami žiadateľa a sú potrebné na jeho prístup ku svojim parcelám a scelenie parciel.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
9. Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu
Nájomníčka bytového domu Lošonec 243 N. Sitárová podala na obecný úrad v Lošonci
žiadosť o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome Lošonec 243. Doručila všetky
potrebné dokumenty a opätovne splnila podmienku na pridelenie nájomného bytu.

Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť N. Sitárovej o pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome Lošonec 243
a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka.
II. schvaľuje
Pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome Lošonec 243 a uzatvorenie nájomnej
zmluvy na obdobie 1 roka.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
10. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Iveta Sedgwick oboznámila poslancov OcZ, že návrh VZN č. 3/2019 o dani z
nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území
obce Lošonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce v lehote od
14.11.2019 do 10.12.2019.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
II. schvaľuje
VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
11. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Iveta Sedgwick oboznámila poslancov OcZ, že návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Lošonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce v lehote od
14.11.2019 do 10.12.2019. Z dôvodu zvyšovania poplatkov za uskladnenie zmesového
komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu na skládke odpadov od 01.01.2020, sa
poslanci rozhodli zvýšiť poplatok pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom
na sumu 20,- Eur/osobu/rok a pre poplatníka – fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Lošonec
trvalý alebo prechodný pobyt na sumu 24,- Eur/nehnuteľnosť /chatu/.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
b) poslanecký návrh, aby bola vykonaná zmena v Návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lošonec, článok 8 Sadzba poplatku a určenie poplatku, bod 1. sa z dôvodu
zvyšovania poplatkov na skládke odpadov sa mení:
Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Sadzba poplatku je
nasledovná:
a) 20,- EUR/osobu/rok (0,0548/osobu/deň) – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci Lošonec
b) 24,- EUR/ nehnuteľnosť (chatu) za rok pre poplatníka – fyzické osoby, ktoré nemajú v
obci
Lošonec trvalý alebo prechodný pobyt (0,0658/nehnuteľnosť/deň)
c) pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku
na 1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov.

II. schvaľuje
VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Lošonec so zmenou v čl. 8.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
12. Rôzne
Starosta oznámil poslancom, že v sobotu dňa 14.12.2019 sa budú konať v obci Lošonec
Vianočné trhy a dňa 25.01.2019 Vincentovský ples.
13. Diskusia obyvateľov obce
14. Interpelácie poslancov
Pavol Solár – informoval o zverejnenej výzve na vybudovanie kanalizácie pre obce.
Starosta povedal, že žiadosť o rozšírenie obecnej kanalizácie už zaslal. V žiadosti je
riešená kanalizácia po Reštauráciu u Golema. Pavol Solár informoval poslancov, že
dotácia na požiarnu zbrojnicu pre DHZ Lošonec bola schválená v plnej výške. Požiadal
starostu, aby obec zaslala žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, ktorý sa nachádza pred
plánovanou zbrojnicou Slovenskému pozemkovému fondu.
15. Záver
Starosta Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť na
rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 10.12.2019

Overovatelia:
JUDr. Michal Jurovčík

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

Pavol Solár

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 10.12.2019
od č. 38/2019 po č. 48/2019
Uznesenie č. 38/2019
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 Pavla Solára.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu zasadnutia OcZ konaného dňa 10.12.2019
II. schvaľuje
Program zasadnutia OcZ konaného dňa 10.12.2019
Hlasovanie: 4:0:0
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch obce Lošonec.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 10/2019 zo dňa 30.11.2019.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 fin. operácie
Príjmy celkom

280 271,53 €
0,00 €
122 279,43 €
402 550,96 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky celkom

296 978,17 €
100 617,79 €
4 955,00 €
402 550,96 €

II. schvaľuje
b) zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 fin. operácie
Príjmy celkom

280 271,53 €
0,00 €
122 279,43 €
402 550,96 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky celkom

296 978,17 €
100 617,79 €
4 955,00 €
402 550,96 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovanie za: JUDr. Michal Jurovčík, Pavol Solár, Eduard Rábara, Maroš Vavro
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2020 2022
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2020, 2021 a 2022 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
a)
rozpočet obce Lošonec na rok 2020 bez programovej štruktúry
b)
použitie rezervného fondu vo výške 1 624,00 Eur na úhradu faktúr za vypracovanie
zmien a doplnkov ÚPD a vo výške 500,00 Eur na technické zhodnotenie obecného
vodovodu
c)
použitie finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 10 437,28 Eur od firmy
Alas Slovakia, s.r.o., ktoré boli prijaté v zmysle Zmluvy o spolupráci, na úhradu zostatku
faktúry od firmy CS, s.r.o. Trnava v rámci projektu „Dom smútku, Lošonec – obnova“.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2020
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2020
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť Miša Hlavatého o odkúpenie obecných parciel registra „C“ parc. č. 266/8, 264/2,
265/2 a registra „E“ 265/2, 264 v katastrálnom území Lošonec za účelom prístupu k
pozemkom a scelenia parciel registra „C“ parc. č. 256/8, 85, 84, 83, 82 a parciel registra
„E“ č. 82, 83, 84 v katastrálnom území Lošonec.
II. schvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Lošonec z dôvodu prípadu
hodného osobitného zreteľa, a to parcely vedené na LV č. 800 registra „C“ parc. č. 266/8

o výmere 137 m², druh pozemku vodná plocha, parc. č. 264/2 o výmere 22 m², druh
pozemku vodná plocha, parc. č. 265/2 o výmere 125 m², druh pozemku vodná plocha a
registra „E“ parc. č. 265/2 o výmere 42 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 264 o
výmere 103 m², druh pozemku vodná plocha v katastrálnom území Lošonec žiadateľovi
Mišovi Hlavatému, Nerudova 6027/2, 917 01 Trnava. Cena za pozemky:
vodná plocha:. 3 €/m², ostatná plocha: 3 €/m².
Odôvodnenie: Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemky susedia s
pozemkami žiadateľa a sú potrebné na jeho prístup ku svojim parcelám a scelenie parciel
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Žiadosť N. Sitárovej o pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome Lošonec 243
a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na obdobie 1 roka.
II. schvaľuje
Pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovom dome Lošonec 243 a uzatvorenie nájomnej
zmluvy na obdobie 1 roka.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
II. schvaľuje
VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
b) poslanecký návrh, aby bola vykonaná zmena v Návrhu VZN č. 4/2019 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lošonec, článok 8 Sadzba poplatku a určenie poplatku, bod 1. sa z dôvodu
zvyšovania poplatkov na skládke odpadov mení:

Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Sadzba poplatku je
nasledovná:
a) 20,- EUR/osobu/rok (0,0548/osobu/deň) – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci Lošonec
b) 24,- EUR/ nehnuteľnosť (chatu) za rok pre poplatníka – fyzické osoby, ktoré nemajú v
obci
Lošonec trvalý alebo prechodný pobyt (0,0658/nehnuteľnosť/deň)
c) pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku
na 1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov.

II. schvaľuje
VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Lošonec so zmenou v čl. 8.
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Pavol Solár, Maroš Vavro, Eduard Rábara, JUDr. Michal Jurovčík

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

