ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci
konaného dňa 08.12.2021 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.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024.
Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce Lošonec.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.
polrok 2022.
9) Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu.
10) Schválenie Návrhu VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
11) Schválenie Návrhu VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
12) Schválenie Návrhu VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení.
13) Rôzne.
14) Diskusia obyvateľov obce.
15) Interpelácie poslancov.
16) Záver.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Juraj Rábara. Za
zapisovateľku určil Ivetu Sedgwick a za overovateľov zápisnice JUDr. Michala Jurovčíka
a Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 36/2021
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 Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 08.12.2021

II. schvaľuje
návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 08.12.2021 a to za bod 2) Informácia
o stave na účtoch, pridať bod 3) Audítorskú správu za rok 2020
III. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.12.2021:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Audítorská správa za rok 2020
Informácia o rozpočtových opatreniach 2021.
Úprava rozpočtu na rok 2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024.
Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce Lošonec.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.
polrok 2022.
10) Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu.
11) Schválenie Návrhu VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
12) Schválenie Návrhu VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
13) Schválenie Návrhu VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení.
14) Rôzne.
15) Diskusia obyvateľov obce.
16) Interpelácie poslancov.
17) Záver.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
2. Informácia o stave na účtoch
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov OcZ o stave na účtoch. Pri zahájení
bodu 2 o 17,05 hod. prišiel na zasadnutie OcZ poslanec Pavol Solár.
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
3. Audítorská správa
Ekonómka Renata Slobodová informovala poslancov o správe nezávislého audítora
k auditu účtovnej závierky obce Lošonec za rok 2020. Na základe vyjadrenia nezávislého
audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu z overenia účtovnej závierky a výročnej správy Obce Lošonec za rok
2020.
4. Informácia o rozpočtových opatreniach 2021
Ekonómka informovala poslancov OcZ o vykonaní rozpočtového opatrenia č. 12/2021 zo
dňa 30.11.2021. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané v súlade s ustanovením §14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. a IS-07/2016. Ide o účelovo určené prostriedky zo
Štátneho rozpočtu.
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 12/2021 zo dňa 30.11.2021.
5. Úprava rozpočtu na rok 2021
Ekonómka Renata Slobodová oboznámila prítomných poslancov OcZ s návrhom zmeny
rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021.
Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021 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
346 577,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
404 647,92 €

Bežné výdavky
314 790,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
404 647,92 €

II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021 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
346 577,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
404 647,92 €

Bežné výdavky
314 790,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
404 647,92 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Kontrolórka Ing. Jana Púchla uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2022 zodpovedá
príslušným právnym predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie
a spĺňa predpísanú štruktúru. Návrh rozpočtu je spracovaný s výhľadom na roky 2023
a 2024. Kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu v Lošonci návrh rozpočtu na rok
2022 schváliť.
7. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
Ekonómka Renata Slobodová informovala, že návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Lošonec od 20.11.2021 do
08.12.2021. 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. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 20222024
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2022, 2023 a 2024 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
a) rozpočet obce Lošonec na rok 2022 bez programovej štruktúry
b) použitie rezervného fondu v roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 5000,- Eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy
c) použitie prostriedkov z minulých rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o. na
kapitálové výdavky spolu vo výške 39 149,68 Eur:
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 Eur
- na financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- Eur
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
8. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce Lošonec
Kontrolórka Ing. Jana Púchla vypracovala Správu o výsledku finančnej kontroly.
Kontrolovala obdobie I. polroka 2021. Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblasti nakladania s pokladničnou
hotovosťou. Zameraná bola najmä na príjmové a výdavkové pokladničné doklady. Pri
kontrole pokladničných operácií v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
na I. polrok 2022
Kontrolórka Ing. Jana Púchla spracovala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2022. Naplánovala kontrolu hospodárenia Materskej
školy v obci Lošonec a dodržiavanie VZN v oblasti určenia výšky spôsobu platenia
a oslobodenia od platenia príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a ďalšie kontroly na základe
uznesení OcZ, požiadanie starostu obce a z vlastného podnetu.
Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2022
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2022
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
10. Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu
I. Sedgwick informovala poslancov OcZ, že N. Sitárová doložila všetky potrebné
dokumenty a splnila podmienky na pridelenie nájomného bytu v nájomnom bytovom
dome.
Uznesenie č. 45/2021
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: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

11. Schválenie Návrhu VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
I. Sedgwick informovala poslancov OcZ, že Návrh VZN č. 3/2021 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 od 20.11.2021 do 08.12.2021.
K návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 46/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
12. Schválenie Návrhu VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
I. Sedgwick informovala poslancov OcZ, že Návrh VZN č. 4/2021 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 od 20.11.2021 do
08.12.2021. K návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 47/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
13. Schválenie Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení
Ekonómka informovala poslancov, že Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 22.11.2021 do 08.12.2021.
K návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 48/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy

a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení
II. schvaľuje
VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa v MŠ a školskom zariadení
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
14. Rôzne
Internet - obchodný zástupca zo spoločnosti Airnet s.r.o., Bulharská 2493/6, Trnava
predstavil záujem firmy o realizáciu optického internetu v obci Lošonec. Firma ponúka
bezplatne výmenu káblov za optické káble, vybudovanie a správu kamerového systému
v obci, internet na obecnom úrade a výmenu rozhlasových káblov. Na jestvujúce stĺpy
natiahnutie optických káblov a v nových lokalitách, kde nie sú vybudované stĺpy,
zakopanie káblov do zeme. Viazanosť zmluvy by bola na 20 rokov a pre občanov možnosť
vysokorýchlostného internetu aj s TV. Zašlú obci návrh zmluvy.
15. Diskusia obyvateľov obce
Ivan Sloboda - požiadal, aby firma zabezpečujúca zimnú údržbu v obci dôkladnejšie
odhŕňala sneh v uliciach. Ulica za kostolom bola nedostatočne odhrnutá pri odmäku. Teraz
je vozovka primrznutá a šmykľavá. Maroš Vavro povedal, že hlavnú cestu odhrnul iba
stredom, mal by odhŕňať okraje vozovky.
Martin Horváth
- sa informoval, či starosta nenašiel riešenie na rozšírenie cesty za Vankovými /na ulici,
kde sa nachádza obchod/. Možnosťou by bolo zasypanie kanála, prípadne umiestnenie
betónovej rúry.
- sa informoval, či obec rieši vlastníctvo pozemkov k cestám na uliciach v obci. Starosta
povedal, že sa stretol s právnikom, ktorý riešil problémové cesty v iných obciach a bol
úspešný. Požaduje delimitačné listiny k cestám v obci a povedal, že vysporiadanie
pozemkov pod cestami trvá veľmi dlhú dobu. Starosta mu doloží potrebné dokumenty.
I. Sloboda povedal, že na ulici, kde býva bola naplánovaná novostavba rodinného domu
na hranici obecného pozemku bez možnosti splnenia zákonnej podmienky na 3
parkovacie miesta. Ak by stavebníka neupozornil, novostavbu by vybudovali a stavebný
úrad s tým súhlasil. JUDr. Michal Jurovčík poznamenal, že je dôležité, aby pri spracovaní
Zmien a doplnkov územného plánu obce boli zadefinované presné postupy a regulatívy pri
výstavbe.
Pavol Solár - sa informoval, či starosta zistil niečo nové na Slovenskom pozemkovom
fonde, prečo nesúhlasil SPF prístupový pozemok k plánovanej výstavbe požiarnej
zbrojnice obci darovať/prenajať za účelom nekomerčnej občianskej vybavenosti. Starosta
vysvetlil, že SPF chce pozemky obci predať z toho dôvodu, že zámer nebol zahrnutý
v územnom pláne obce.

16. Interpelácie poslancov

17. Záver
Starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie OcZ ukončil a prítomným poďakoval za účasť
na rokovaní OcZ.
V Lošonci dňa 08.12.2021

Overovatelia:
JUDr. Michal Jurovčík
Eduard Rábara

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

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 08.12.2021
od č. 36/2021 po č. 48/2021
Uznesenie č. 36/2021
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 Eduarda Rábaru.
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 08.12.2021
II. schvaľuje
návrh na zmenu programu OcZ konaného dňa 08.12.2021 a to za bod 2) Informácia
o stave na účtoch, pridať bod 3) Audítorskú správu za rok 2020
III. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 08.12.2021:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Informácia o stave na účtoch.
Audítorská správa za rok 2020
Informácia o rozpočtových opatreniach 2021.
Úprava rozpočtu na rok 2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024.
Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce Lošonec.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I.
polrok 2022.
10) Žiadosť N. Sitárovej o predĺženie nájomného vzťahu.
11) Schválenie Návrhu VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec.
12) Schválenie Návrhu VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.
13) Schválenie Návrhu VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení.
14) Rôzne.
15) Diskusia obyvateľov obce.
16) Interpelácie poslancov.
17) Záver.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hlasovanie: 3:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o stave na účtoch
Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Audítorskú správu z overenia účtovnej závierky a výročnej správy Obce Lošonec za rok
2020.
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 12/2021 zo dňa 30.11.2021.
Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021 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
346 577,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
404 647,92 €

Bežné výdavky
314 790,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
404 647,92 €

II. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021 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
346 577,16 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Príjmové finančné operácie 58 070,76 €
Príjmy celkom
404 647,92 €

Bežné výdavky
314 790,52 €
Kapitálové výdavky
85 155,40 €
Výdavkové finančné operácie 4 702,00 €
Výdavky celkom
404 647,92 €

Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Lošonec na roky 2022-

2024
b) návrh rozpočtu obce Lošonec na roky 2022, 2023 a 2024 bez programovej štruktúry
II. schvaľuje
a) rozpočet obce Lošonec na rok 2022 bez programovej štruktúry
b) použitie rezervného fondu v roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 5000,- Eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy
c) použitie prostriedkov z minulých rokov prijatých od firmy Alas Slovakia, s.r.o. na
kapitálové výdavky spolu vo výške 39 149,68 Eur:
- v rámci projektu „Obnova kultúrneho domu“ na rekonštrukciu a modernizáciu
kultúrneho domu v obci Lošonec vo výške 19 149,68 Eur
- na financovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome v Lošonci vo
výške 20 000,- Eur
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec
Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2022
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lošonec na I. polrok 2022
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 45/2021
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: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Uznesenie č. 46/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 47/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
II. schvaľuje
VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0
Uznesenie č. 48/2021
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa v MŠ a školskom zariadení
II. schvaľuje
VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa v MŠ a školskom zariadení
Hlasovanie: 4:0:0
Hlasovali za: Maroš Vavro, JUDr. Michal Jurovčík, Eduard Rábara, Pavol Solár
Zdržali sa: 0
Hlasovali proti: 0

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

