OBEC KOTRČINÁ LÚČKA

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 13.01.2011

Prítomní poslanci: Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák
Ospravedlnený : Ing. Michal Zajac
Kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2011
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011(starosta obce, pracovníčka OcÚ)
6. Určenie zástupcu starostu obce (starosta obce)
7. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie (starosta obce)
8. Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 (starosta obce)
9. Začlenenie obce do Spoločného stavebného úradu so sídlom v Tepličke nad
Váhom (starosta obce)
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Ţabka,
ktorý privítal zúčastnených poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Starosta konštatoval, ţe
materiál ku kaţdému bodu programu obdrţali v zmysle zákona č. 369/1990 a zároveň
predniesol na schválenie program zasadnutia.
Hlasovanie za predložený program zasadnutia :
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice a p. Synáka a p. Hruškovú overením
zápisnice. Do návrhovej komisie určil p. Petra Bielika a p. Jozefa Dlhopolčeka.
3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý skonštatoval ţe zostali v plnení dve uznesenia
z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Jedná sa o uznesenia č. 19/6/2010
o moţnosti osadenia dopravných značiek so zákazom státia v uliciach „ Nová „ a „
Mikulášovec “ a č. 18/7/2010 o prešetrení drobných stavieb v lokalite „ Medzi Lúhmi “.
K plneniu prvého uznesenia starosta informoval obecné zastupiteľstvo, ţe Dopravný projekt
na osadenie dopravných značiek by stál cca 100,- €, avšak dopravné značky by boli oveľa
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drahšie. K druhému uzneseniu starosta informoval, ţe so stavebníkom p. Drábikom
Štefanom mal stretnutie na ktorom ho poţiadal, aby si splnil ohlasovaciu povinnosť k drobnej
stavbe pokiaľ ešte nemá pevný základ.
Drobnú stavbu p. Danajovej Jany premeria stavebná komisia v súčinnosti so stavebníkom,
či je dodrţaný charakter drobnej stavby t.j. výmera do 25 m2.
Obecné zastupiteľstvo informácie o plnení uznesení zobralo na vedomie.
4.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce predniesla Hlavná kontrolórka obce
Bc. Ondrúšová Lenka. Zo strany zastupiteľstva neboli k stanovisku
podané ţiadne
pripomienky .
Materiál k tomuto bodu programu a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na
roky 2011 – 2013 zobralo na vedomie

5.Návrh rozpočtu obce na rok 2011 ( starosta obce, pracovníčka OcÚ)
Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na Úradnej tabuli obce od 28.12.2010 do 13.01.2011.
Navrhované príjmy na rok 2011 - 68 504,- €
Navrhované výdavky na rok 2011 – 68 504,- €
Pripomienky :
Poslanec OZ Bc. Synák na program navrhovaného programu rozpočtu 9 „ Telovýchova “ ,
konkrétne transfér TJ a prepravu muţstva. Vo futbalovom druţstve TJ Kotrčiná Lúčka
hrajú z obce len 3 – 4 hráči čo je malý počet.
Na Obecnom úrade nie je evidovaný ţiaden dokument, ktorým by sa objasnil vlastnícky
vzťah k prestavbe ihriska . Podal návrh na pozastavenie dotácie TJ a prepravy muţstva
do vtedy, kým nebudú dotiahnuté majetkové pomery.
Starosta obce navrhol, aby suma 2.300,- € bola presunutá do programu 3 „ Interné sluţby “.
Hlasovanie za predložený návrh zmeny v rozpočte
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

Investičná časť rozpočtu obce nie je navrhnutá , nakoľko nie sú podpísané záväzné
dokumenty, ktoré zabezpečia nenávratné finančné prostriedky pre obec. V prípade
úspešnosti podaných projektov v rámci Ţiadosti o NFP prostriedkov na obec sa rozpočet
upraví.
Materiál k tomuto bodu programu a návrh rozpočtu obce na roky 2011,2012 a 2013 je
súčasťou zápisnice
Hlasovanie za predložený návrh rozpočtu s doplnením zmeny v rozpočte :
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Určenie zástupcu starostu obce ( starosta obce)
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, ţe za zástupcu starostu určil
poslanca Bc. Synáka Rastislava. Pri výbere sa rozhodoval na základe osobných skúseností
a konštatoval, ţe hoci Bc. Synák ešte nepracoval v obecnom zastupiteľstve má skúsenosti
z podnikania a kontakty, ktoré budú potrebné pri presadzovaní ţiadosti o NFP.
Materiál k tomuto bodu programu je súčasťou zápisnice.
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Obecné zastupiteľstvo poverenie starostu obce s vykonávaním zástupcu starostu
obce zobralo na vedomie
Ďalej starosta obce p. Ţabka predloţil návrh na vymedzenie právomoci zástupcu starostu
obce. Písomný návrh vymedzenia právomoci zástupcu starostu je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za vymedzenie právomoci zástupcu starostu obce
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie ( starosta obce )
V zmysle zákona 253/1994 Z. b. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat
starostovi v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávajúcej funkcie o zvýšenie 20 %
Plat starostu ku dňu zloţenia sľubu starostu obce je vo výške : 738,- €, a upravuje kaţdý rok
podľa priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve.
Materiál k tomuto bodu programu je súčasťou zápisnice
Hlasovanie za 0, 5 úväzkový plat starostovi s 20 % navýšením základného platu
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 ( starosta obce )
Predkladal starosta obce a poslancom pripomenul, ţe zo zákona je táto povinnosť raz 3
mesiace. Predloţil teda návrh, aby sa zasadnutia konali raz za 6 týţdňov podľa
predloţeného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Pripomienky k plánu riadnych zasadnutí zo strany Obecného zastupiteľstva neboli. Podľa
potreby sa budú zvolávať mimoriadne zasadnutia.
Materiál k tomuto bodu programu je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Začlenenie obce do Spoločného stavebného úradu so sídlom Teplička nad Váhom
Na základe opakovaných sťaţností
od
obyvateľov obce
na dopravné spojenie
k Spoločnému obecnému úradu s pôsobnosťou na územné plánovanie a stavebný poriadok
vo Varíne, starosta obce s poslancom Bc. Synákom Rastislavom oslovili k spolupráci
starostu obce v Tepličke nad Váhom za účelom vytvorenia Spoločného obecného úradu
s pôsobnosťou pre územné plánovanie a stavebný poriadok so sídlom v Tepličke nad
Váhom.
Bola vypracovaná zmluva o zriadení SOÚ so sídlom V Tepličke nad Váhom spolu s obcami
Teplička nad Váhom a obcou Mojš. Podpísaním zmluvy by jednak bolo výhodnejšie
autobusové spojenie pre obyvateľov obce na stavebný úrad a obec by ušetrila aj
v rozpočte obce cca 400,- €, nakoľko náklady na prevádzku SOU nebudú aţ také, aké boli
vo Varíne.
Hlasovanie za zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu v Tepličke nad Váhom
Za : 4 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0
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10. Rôzne
- p. Bc. Ondrušová Lenka - ako hlavný kontrolór obce podotkla ţe je potrebné previesť
kontrolu plnenia transférov obce Telovýchovnej jednote Kotrčiná Lúčka a Občianskemu
zdruţeniu STOPA AKTIVITY, ktorí v roku 2010 obdrţali zo strany obce finančné
prostriedky na činnosť. Starosta obce odporučil hl. kontrolórke obce, aby uvedenú kontrolu
zahrnula do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
- p. Jozef Ţabka - oboznámil Obecné zastupiteľstvo o odvolaní p. Špalekovej nájomníčky
obecného bytu voči vystavenej faktúre za spotrebu vody v obecnom byte. Odvolanie
nájomníčky došlo 6. 12. 2010. Je potrebné podotknúť ţe obec dala premerať vodomery,
ako aj osvedčiť ich funkčnosť. Z prevedených kontrol nebola zistená ţiadna chyba.
Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníčke OcÚ vyzvať nájomníkov obecného bytu
k úhrade vystavenej faktúry za spotrebu vody .
- p. Ţabka Jozef - starosta obce informovalo projekte MAS Terchovskej doliny 3.4.2 , kde
sa predĺţila doba podania výzvy a to do 04.02.2011.
ďalej podotkol , ţe je potrebné zvolať vlastníkov , respektíve stavebníkov v lokalite obce
Záhorčie k vytvoreniu spoločenstva na financovanie inţinierskych sietí.
- p. Bc. Synák Rastislav navrhol prizvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva aj
zástupcov TJ Kotrčiná Lúčka a investora stavby na športovom ihrisku firmu MATE s.r.o. za
účelom vyjadrenia stanoviska k dotiahnutiu majetkovo právnych vzťahov , ktoré sa musí
vyriešiť.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obci prizvať na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva zástupcov TJ Kotrčiná Lúčka a zástupcu hlavného sponzora
fy MATE.

11. Diskusia
- Bc. Synák Rastislav - informoval sa na činnosť hasičov v obci a podotkol ţe v takejto
oblasti by sa mala podchytiť aj práca s deťmi.
- podal návrh na vysvätenie obecného zvona a tak tieţ aj previesť zmenu stavby Domu
smútku na kaplnku. Po konzultácii s farským úradom by bola moţnosť tieto previesť
v mesiacoch máj a jún. Z tohto dôvodu by vyplynuli aj kultúrne podujatia v obci. Je potrebné
informovať občanov a ich podnety a návrhy na patróna Kaplnky evidovať na Obecnom
úrade.
- p. Jozef Ţabka - starosta obce v tejto oblasti oslovil e-mailom aj p. Jaroslava Pytla,
ktorý robí miestneho kronikára na preskúmanie dát.
- Bc. Synák Rastislav poukázal na drobné stavby ktoré vznikajú v katastri obce. Jedná sa
hlavne o umiestnené unimobunky . Do budúcna by sa mala stavebná komisia starať aj
o estetický vzhľad obce. Taktieţ poukázal na verejné priestranstvo pri miestnom
pohostinstve, konkrétne na vytvorenú, ale zdevastovanú terasu. S nájomníčkou miestneho
pohostinstva p. Chuchútovou Annou, by sa mal previesť pohovor za účelom zlepšenia
vzhľadu pred miestnym pohostinstvom.
- p. Hrušková Vlasta poukázala na skutočnosť, aby otváracie hodiny Obecného úradu, ako
aj čerpanie dovolenky zverejňovať aj na webovej stránke obce.
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12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predloţil p. Peter Bielik , člen návrhovej komisie . Návrh na uznesenie je
súčasťou zápisnice.
13. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom
za účasť ako aj za pokojný priebeh rokovania.

Zápisnicu zapísala :
B I E L I K O V Á Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Bc. S Y N Á K Rastislav

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

HRUŠKOVÁ

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

Vlasta

V Kotrčinej Lúčke, dňa 17. januára 2011

