UZNESENIA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022
obce Kotrčiná Lúčka, konaného dňa 25.06.2019
(25 – 35)
Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
4. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
a) Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za
rok 2018
b) Schválenie Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
c) Schválenie tvorby rezervného fondu za rok 2018
d) Schválenie použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2019
5. Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kotrčiná Lúčka
a SEVAK-om Žilina a.s.
6. Územnoplánovacia dokumentácia obce Kotrčiná Lúčka
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľných funkcionárov
obce Kotrčiná Lúčka
8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II . polrok 2019
9. Plán investičných akcií na II. polrok 2019
10. Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce z PRV SR 2014- 2020
11. Rôzne
1. Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacie poriadku
zastupiteľstva
A) u r č u j e
1. zapisovateľku p. Emíliu Kožovú – poslankyňu OZ
2. za overovateľov zápisnice poslancov: p. Vlasta Hrušková a p. Peter Bielik
B) v o l í
do návrhovej komisie poslancov: p. Zdenko Žabka a p. Peter Bielik

obecného

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

Jozef Žabka
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva
s ch v a ľ u j e
upravený program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
4. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
a) Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
b) Schválenie Záverečného účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
c) Schválenie tvorby rezervného fondu za rok 2018
d) Schválenie použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2019
5. Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK-om
Žilina a.s.
6. Územnoplánovacia dokumentácia obce Kotrčiná Lúčka
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľných funkcionárov obce Kotrčiná
Lúčka
8. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II . polrok 2019
9. Plán investičných akcií na II. polrok 2019
10. Schválenie úveru na prefinancovanie investičných projektov obce z PRV SR 2014 - 2020
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

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

Jozef Žabka
starosta obce
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

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

Jozef Žabka
starosta obce
4. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018
B ) s ch v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka bez výhrad
2. vytvorenie rezervného fondu obce Kotrčiná Lúčka za rok 2018 vo výške:

3. Použitie rezervného fondu obce Kotrčiná Lúčka na kapitálové výdavky v roku 2019

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

Jozef Žabka
starosta obce
5. Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kotrčiná Lúčka
a SEVAK-om Žilina a.s.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
1. Doplnenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 151 zo dňa 16.03.2017 o zriadení
vecného bremena o parc. č. E KN 649 podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena č.
394/2017 zo dňa 30.03.2017 uzatvorenou medzi obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s.
Žilina
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017 zo dňa 30.03.2017
uzatvorenou medzi obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s. Žilina, na parc. registra E KN č.
646, E KN č. 649 a E KN č. 684/2
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 30.03.2017 uzatvorenou
medzi obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s. Žilina, na parc. registra E KN č. 646, E KN č.
649 a E KN č. 684/2

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

Jozef Žabka
starosta obce
6. Informácia starostu obce o územnoplánovacej dokumentácií obce – Územný plán obce
Kotrčiná Lúčka
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A) s ch v a ľ u j e
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán obce Kotrčiná
Lúčka
B) poveruje
starostu obce oslovením oprávnenej osoby na prípravu a vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce – Územného plánu obce Kotrčiná Lúčka

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

Jozef Žabka
starosta obce
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľných funkcionárov
obce Kotrčiná Lúčka
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A) s ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a dobrovoľných funkcionárov
obce Kotrčiná Lúčka
B) berie navedomie
informáciu starostu obce o určení platu zástupcu starostu obce neuvoľneného na výkon
funkcie v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov .vo výške 50,00 €/mesačne

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

Jozef Žabka
starosta obce
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019

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

Jozef Žabka
starosta obce
9. Plán investičných akcií na II. polrok 2019
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

A) b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu starostu o schválení dotácií na realizáciu projektov:
a) Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska vo výške 8.000,- €
b) Autobusová zástavka a jej okolie vo výške 1.000,- €
c) Oplotenie cintorína – II. etapa vo výške 11.800,- €
2. informáciu o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka
2014-2020 na akciu : Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka
B) s ch v a ľ u j e
1. a) investičný zámer – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – elektroinštalácia
b) predloženie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR za účelom
realizácie projektu „ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – elektroinštalácia“
c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške minimálne 10% oprávnených výdavkov projektu
2. výmenu strešnej krytiny s príslušenstvom pri realizácií projektu: Zníženie energetickej
náročnosti budovy kultúrneho domu“
3. nákup kompostérov pre domácností, ktoré ich neobdŕžali v rámci projektu:
Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD
4. realizáciu projektu: Dopravné značenie v obci Kotrčiná Lúčka – I. etapa

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

Jozef Žabka
starosta obce

10. Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce z PRV SR 2014 - 2020
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A) s ch v a ľ u j e
predĺženie termínu splatnosti preklenovacieho úveru vo Všeobecnej úverovej banke
a.s. na prefinancovanie schválených projektov obce z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 s názvom:
a) Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka, kód projektu:
072ZA130024,
b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií, kód projektu: 072ZA130022
B) d o p o r u č u j e
starostovi obce vykonať prieskum trhu v peňažných ústavoch na poskytnutie
preklenovacieho úveru na prefinancovanie schváleného projektu z PRV pre obce do
1000 obyvateľov s názvom „ Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu
“

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

Jozef Žabka
starosta obce

11. Rôzne
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie navedomie
informácie z bodu programu 11. Rôzne

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

Jozef Žabka
starosta obce

V Kotrčinej Lúčke, dňa 28.06.2019

Navrhovatelia:

............................................................
Zdenko Žabka

............................................................
Peter Bielik

