OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 01.12.2011
Prítomní poslanci :
Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Program jednania bol doručený zastupiteľstvu včas.
Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslancov
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Peter Bielik, Jozef Dlhopolček a do návrhovej komisie poslancov : Ing. Michal
Zajac, Bc. Rastislav Synák

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že :
- uznesenie č. 28/A)2, ktoré sa týka využitia právnej služby pri vysporiadaní resp. užívaní
futbalového ihriska

- uznesenie č. 66/4, ohľadom finančnej analýzy nákladov na prevádzku MŠ a následného
stretnutia rodičov detí predškolského veku, kde budú informovaní o možnosti otvorenia MŠ
- uznesenie č. 66/B, ktoré sa týka preverenia informácie na Krajskom školskom úrade
v Žiline o možnosti zriadenia a podmienkach prevádzkovania MŠ v priestoroch zasadačky
OcÚ,
zostávajú v plnení a plnia sa priebežne.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Predložil starosta obce, materiál bol doručený zastupiteľstvu včas. Návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 1/2010 je súčasťou zápisnice.
Pripomienky :
- Ing. Michal Zajac nesúhlasil so zvýšením poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na 0,0383 € / osoba / deň t.j. 14,- €/osoba/rok. Navrhol zvýšenie len na
0,0328/osoba/deň t.j. 12,- €/osoba/rok.
- starosta obce - obec dotuje odvoz odpadov vo výške 40% z celkových nákladov .
Obec podľa zákona odvoz odpadov nemôže dotovať a z tohto dôvodu sa navrhlo
zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Do priemeru sa
započítali náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2009
a vydelili sa počtom
obyvateľov.
Hlasovanie za pripomienku k Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 od Ing. Zajaca
Za: 1 poslanec ( Ing. Zajac )

Zdržal sa: 4 poslanci

Proti: 0

- Bc. Rastislav Synák podotkol, aby do návrhu dodatku č. 1/2011 boli zhrnuté pre
informovanosť obyvateľov aj pôvodné ceny pôdy za m2.
- p. Bieliková Ľubica pracovníčka OcÚ upresnila, že dodatkom sa zvyšuje len daň
z nehnuteľnosti za lesné pozemky a stavebné pozemky. Ostatné dane z pozemkov
zostávajú nezmenené.
Hlasovanie za Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 1 ( Ing. Zajac )

Proti: 0

5. Návrh Rozpočtu obce na rok 2012
Predložil
starosta obce
a pracovníčka
obecného úradu. Materiál bol doručený
zastupiteľstvu včas a je súčasťou zápisnice.
Bežný rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný.
Kapitálová rozpočet bol navrhnutý ako schodkový.
Rozdiel medzi kapitálovým rozpočtom sa vykryje čerpaním Rezervného fondu obce jedná sa o splátku úveru, ktorým sa prefinancovala výstavba Viacúčelového ihriska.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 75 654 €
Kapitálové príjmy 88617,- €
Finančné operácie 5881,- €

Príjmy spolu : 170 152,- €
Bežné výdavky : 75654,Finančné operácie 94782,- € splácanie úveru
Výdavkový rozpočet spolu : 170 152,- €
Pripomienky zo strany obecného zastupiteľstva k predloženému Návrhu rozpočtu obce na
roky 2012, 2013, 2014 neboli.
Hlasovanie za Návrh rozpočtu na rok 2012
Za: 5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti: 0

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce
Predložil starosta obce. materiál bol zastupiteľstvu doručený včas. Vzhľadom k tomu, že od
01.01. 2011 platí novela zákona o nakladaní majetku obcí bolo potrebné prepracovať aj
Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Pripomienky zo strany obecného zastupiteľstva k predkladaným Zásadám hospodárenia
s majetkom obce zo strany zastupiteľstva neboli.
Hlasovanie za Zásady hospodárenia s majetkom obce
Za: 5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti: 0

8. Rôzne
Starosta obce predložil OcZ informácie ktoré sa týkali :
- stretnutia starostov Mikroregiónu Terchovskej doliny kde sa riešil vstupný poplatok za
členstvo DOM, ktorý je vo výške 3000,- €. Po vstupe mesta Žilina do organizácie sa tento
poplatok určil tak, že každá obec bude prispievať ročne 1,- € / na obyvateľa, čo by v našom
prípade činili cca 440,- €. Naša obec neposkytuje ubytovacie služby a ani nemá ubytovacie
kapacity, čo znamená, že by poplatok priamo zaťažil rozpočet obce. Členstvo je výhodné pre
obce v ktorých je rozšírený turizmus a ubytovacie služby.
- podania sťažnosti od p. Orieščika na výskyt hlodavcov v starej hospodárskej budove rod.
Martinčekovej
- podania listu - p. Orieščika na ohlásenie drobnej stavby „ Skleník „ rodiny Štefúnovej
- podanie sťažnosti od p. Mikolaja Mariána na rodinu Šmehýlovú a Zajacovú, ohľadom
obťažovania nadmerným hlukom a pálení stavebného odpadu
- Mikuláš pre deti z obce termín - 10. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo informácie starostu obce zobralo na vedomie.

9. Diskusia
- Bc. Synák v obci sa rozšírilo sťažovanie obyvateľov – je potrebné túto situáciu riešiť
a to tak, že obidve zainteresované strany prizvať Obecný úrad a situáciu riešiť na mieste.

12. Návrh na uznesenie
Predložil Ing. Michal Zajac a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

13. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :

Bielik Peter

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

Jozef Dlhopolček

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 02.12. 2011

