OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 15.12.2011
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. Dodatok 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. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2012
s výhľadom na roky 2012 a 2013
6. Rozpočet obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2013
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 rokovania bol doručený zastupiteľstvu včas.
Nikto z poslancov nemal pripomienku k programu rokovania. Starosta obce dal hlasovať
Obecnému zastupiteľstvu za predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci
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: Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac a do návrhovej komisie poslancov : Jozef
Dlhopolček a Vlasta Hrušková

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/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
- z uznesenia č. 66/4, ohľadom finančnej analýzy nákladov na prevádzku MŠ. Starosta
informoval poslancov, že predbežná finančná analýza nákladov na prevádzku MŠ je cca
34.000,- €. V tejto sume sú zarátané náklady na mzdy pracovníkov MŠ ( riaditeľka MŠ,
učiteľka MŠ a pracovníčka, ktorá by mala v náplní práce výdaj stravy, prípravu desiaty a
olovrantu a upratovania), prevádzková réžia. Predbežná suma z podielových daní by
predstavovala cca 33.000,- €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami by sa uhradil
z príspevkov rodičov. Avšak podotkol, že v roku 2012 obec na prevádzku MŠ nedostala
z podieľových daní žiadne financie, nakoľko k 15.09. bežného kalendárneho roka je treba
nahlásiť počet detí v MŠ, takže otvorenie MŠ pripadá do úvahy až od 01.01.2013.
zostáva v plnení časť, ktorá sa týka a následného stretnutia rodičov detí predškolského veku,
kde budú informovaní o možnosti otvorenia MŠ.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
.
4. Dodatok 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, skonštatoval že Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 bol vyvesený
v úradnej tabuli obce 01.12.2011 a zvesený 15.12.2011, čím bola dodržaná zákonná lehota
15 dní. Zo strany poslancov ani občanov k nemu nikto nevyjadril pripomienku. Dodatok č. 1
k VZN č. 1/2010 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 1 ( Ing. Zajac )

Proti: 0

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014
Predložila Hlavná kontrolórka obce Bc. Ondrúšová Lenka a odporučila poslancov rozpočet
na rok 2012 schváliť a na roky 2013 a 2014 zobrať na vedomie. Stanovisko Hlavného
kontrolóra je súčasťou zápisnice.
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie

.
6. Rozpočet obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014.
Predložil starosta obce, skonštatoval že, Návrh rozpočtu obce na rok 2012 s výhľadom na
roky 2013 a 2014 bol vyvesený v úradnej tabuli obce 01.12.2011 a zvesený 15.12.2011,
čím bola dodržaná zákonná lehota 15 dní. Zo strany poslancov ani občanov k nemu nikto
nevyjadril pripomienku. Rozpočet obce 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,- €

Hlasovanie za Rozpočet obce na rok 2012
Za: 5 poslancov

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Výhľadový rozpočet obce na roky 2013 a 2014 zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie.

7. Rôzne
Starosta obce predložil OcZ informácie ktoré sa týkali :
- podania výziev majiteľkám rod domu č. s. 73, - rodina Martinčeková, ktoré sa týkali
sfunkčnenie kanalizačného potrubia na zrážkovú vodu . Ak nenastane náprava zo strany
majiteliek, obec podá podnet orgánom činným v trestnom konaní.
- informoval o liste p. Ondrušovej Viery, č.s. 67, v ktorom upozorňuje na obavy zo
spôsobenia možnej škody v dôsledku odstavenia kanalizačného potrubia, ktorý prechádza
cez pozemok rodiny Martinčekovej č.s. 73
- informoval o potrebe prevedenía odtokových žľabov pri Obecnom úrade, aby
zabezpečilo odvedenie dážďovej vody z miestnych komunikácií pri kultúrnom dome.

sa

- informoval o liste z OPEN DOOR - ktorý reagoval na opakovanú žiadosť obce o vrátenie
odplaty za služby, pri žiadosti o NFP na rekonštrukciu futbalového ihriska z roku 2009.
- informoval o liste p. Orieščíka Jána, ktorý žiadal o oznámenie či má pani Štefúnová
ohlásenú drobnú stavbu - skleník.
Informácie starostu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Ďalej obecné zastupiteľstvo v rôznom sa zaoberalo prípravou silvestrovskej kapustnice
a privítaním nového roka

8. Diskusia
- starosta obce, skonštatoval, že rok 2011 bol náročný na plnenie úloh. Zo strany
obyvateľov sa zvýšila sťažovateľnosť – táto sa týka len určitej oblasti obce.
- Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou otvorenia MŠ v obci. Termín predpokladu
otvorenia je až 01/2013.

12. Návrh na uznesenie
Predložil p. Jozef Dlhopolček a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

13. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť, za spoluprácu v prvom roku
volebného obdobia a zaželal im veľa zdravia a úspechov v novom roku 2012.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Bc. Rastislav Synák

Ing. Michal Zajac

V Kotrčinej Lúčke, dňa 16.12. 2011

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

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

