OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 30.03.2016
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : neboli
Program :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Voľby Hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka
4. Kúpna zmluva na pozemok pod Dotláčaciu stanicu novovybudovaného vodovodu parc.
registra C KN č. 242/35 medzi obcou a p. Boženou Vajčovcovou
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta
obce Jozef Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a je uznášania schopnosť OZ.
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov:
p. Petra Bielika a Mariána Mičíka. Do návrhovej komisie určil poslancov : Bc. Rastislava
Synáka a p. Vlastu Hruškovú
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu programu rokovania zastupiteľstva a to z
dôvodu, doplnenia programu rokovania o 2. body rokovania:
a) Vyradenie školskej jedálne pri materskej škole Kotrčiná Lúčka 102 za siete škôl a školských
zariadení a zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR. .
b) Zriaďovacia listina Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka-úplné znenie
Ďalej navrhol prečíslovať pôvodné body rokovania 5. až 7. na 7. až 9.
K navrhovaným zmenám programu rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky. Následne
predložil na schválenie upravený program rokovania :
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Voľby Hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka
Kúpna zmluva na pozemok pod Dotláčaciu stanicu novovybudovaného vodovodu
parc.registra C KN č. 242/35 medzi obcou a p. Boženou Vajčovcovou
5. Vyradenie školskej jedálne pri materskej škole Kotrčiná Lúčka 102 za siete škôl a
školských zariadení a zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.

zariadení SR
Zriaďovacia listina Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka – ú. z.
Rôzne
Návrh na uznesenia
Záver

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 13. riadneho zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Voľby Hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka.
Zahájenie voľby Hlavného kontrolóra obce (ďalej len HKO) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Priebeh voľby HKO je zapísaný v zápisnici z volieb HKO, ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice. Po ukončení volieb starosta uviedol, že OZ určuje funkčný plat hlavného kontrolóra
obce v zmysle § 18c zák. č. 369/1990Z. z. o obecnom zriadení, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach do 500 obyvateľov 1,15 . K tomuto platu je môže OZ
odsúhlasiť aj odmenu do 30% funkčného platu. Na základe zverejnenia priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za rok 2015, ktorú zverejnil Štatistický úrad SR a výšky úväzku
HKO plat HKO činí 46,- €/mesačne. K platu HKO starosta ešte uviedol že, plat hlavného
kontrolóra Obce Kotrčiná Lúčka upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v
súlade s vyššie citovaným §. Taktiež uviedol, že novozvolená HKO zabudla uviesť že podniká
na základe živnostenského oprávnenia. Z uvedeného dôvodu predložil zastupiteľstvu návrh na
schválenie vykonávanie SZČO, nakoľko bude vykonávať funkciu HKO len vo výške úväzku
0,045. Ďalej uviedol, že výkon funkcie HKO začína dňom 01.04.2016.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona 369/1990 Zb. z.
A) schvaľuje komisiu na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce
Kotrčiná Lúčka v zložení: Mgr. Peter Madigár – predseda komisie, Vlasta Hrušková, Peter
Bielik, Marián Mičík a Bc. Rastislav Synák – členovia komisie
B ) berie na vedomie: 1) správu komisie o príprave voľby hlavného kontrolóra obce a zápis–
zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky na voľbu hlavného kontrolóra obce, 2)
správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce, 3) že, plat hlavného
kontrolóra Obce Kotrčiná Lúčka upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v
súlade s § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
C)konštatuje,že: 1) voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnil 1kandidát, a to : Mgr.
Lenka Ondrušová, 2) voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním, 3) z
celkového počtu poslancov sa volieb zúčastnilo 5 poslancov, 4) vo voľbách bolo odovzdaných
5 hlasovacích lístkov, z toho bolo 5 platných a 0 neplatných, 5) na základe výsledkov tajného
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hlasovania bola vo voľbách hlavného kontrolóra obce zvolená do funkcie hlavného kontrolóra
obce kandidátka č. 1 Mgr. Lenka Ondrušová s celkovým počtom 5 platných hlasov
D) určuje: 1) deň nástupu hlavného kontrolóra do práce na deň od 01.04.2016 s pracovným
úväzkom v rozsahu 0,045 úväzku čo predstavuje 10 hod. mesačne na šesť ročné funkčné
obdobie, 2) funkčný plat hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c zák. č. 369/1990Z. z. ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach do 500 obyvateľov 1,15, vo
výške 46,- €/mesačne
E) súhlasí s vykonávaním samostatne zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mg. Lenky
Ondrušovej
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav
Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Kúpna zmluva na pozemok pod Dotláčaciu stanicu 2 novovybudovaného vodovodu
parc. registra C KN č. 242/35 medzi obcou a p. Boženou Vajčovcovou.
V zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 09.04.2014 predložil starosta obce
na schválenie Kúpnu zmluvu na kúpu pozemku parc. č. 242/35 do vlastníctva obce v cene ,
ktorá bola schválená ešte predchádzajúcim OZ. Zmluva bola uzatvorená na základe osadenia
Dotláčacej stanice na stavbe novovybudovaného vodovodu a geometrického plánu, ktorým
bude upravená hranica medzi pozemkami 242/35 a 242/36 o výmere 18 m2 v cene 540,- €.
- Mgr. Peter Madigár - p. Vajčovcová má právo na trhovú cenu. Pokiaľ sa jednalo o väčšiu
skupinu vlastníkov, môže obec ešte jednať, ale v tomto prípade nebolo východisko a obec
bola nútená pristúpiť ku kúpe pozemku
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu na pozemok pod Dotláčaciu stanicu
novovybudovaného vodovodu parc.registra C KN č. 242/35 medzi obcou a p. Boženou
Vajčovcovou
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Vyradenie školskej jedálne pri materskej škole Kotrčiná Lúčka 102 za siete škôl a
školských zariadení a zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských
zariadení SR.
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Starosta informoval OZ o rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č.2016-8834/4518:2-10CO a č. 2016-8833/4520:2-10CO, ktoré obec obdržala dňa
22.02.2016. Kópie Rozhodnutí sú súčasťou zápisnice.
Podklady k žiadosti na MŠ pripravovala Mgr. Šutáková zo Školského úradu Varín. Aby obec
spĺňala podmienky na školskú jedáleň, bolo by potrebné viac vyjadrení z kompetentných
úradov a taktiež viac finančných nákladov jednak kapitálových ale aj z bežného rozpočtu obce,
nakoľko by obec musela zamestnať o dve zamestnankyne naviac. Na základe uvedeného
obec požiadala Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o
vyradenie Školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a
následne požiadala o zaradenie Výdajne školskej jedálne pei MŠ do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadostiam obce vyhovelo
formou vydaných Rozhodnutí.
- Mgr. Peter Madigár, aké by boli potrebné vybavovačky , ak sa do budúcnosti bude uvažovať
o otvorení Školskej jedálne ?
Starosta – všetky úpravy by museli ísť cez stavebné konanie. Náklady pre obec by sa
podstatne zvýšili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: a) zrušenie ku dňu 31.03.2016 Školskej jedálne, Kotrčiná
Lúčka 102 ako súčasť Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, v súlade s rozhodnutím
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení zo siete škôl a školských
zariadení SR – č. rozhodnutia: 2016-8834/4518:2-10C0, b) zaradenie od 01.04.2016 Výdajnej
školskej jedálne, Kotrčiná Lúčka 102 ako súčasť Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, v súlade
s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení do siete škôl
a školských zariadení SR – č. rozhodnutia: 2016-8833/4520:2-10C0
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Zriaďovacia listina Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka úplne znenie.
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo, že počas stavebných úprav v budove Materskej
školy k znehodnoteniu Zriaďovateľskej listiny Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102. Na základe
uvedeného bola vypracovaná nová zriaďovateľská listina Materskej školy , Kotrčiná Lúčka č.
102, v úplnom znení, ktorá nahrádza pôvodnú zriaďovateľskú listinu vrátane jej dodatkov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Kotrčiná Lúčka 102
v úplnom znení
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci : 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík,
Bc. Rastislav Synák)
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Hlasovanie:
Za: 5 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Rôzne.
Informácie starostu obce:
- obec sa zapojila do 3 výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci operačného programu rozvoja
vidieka pre obce do 1000 obyvateľov s názvami projektov: Rekonštrukcia miestnych
komunikácii v obci Kotrčiná Lúčka v celkovej výške 98.900,- €, Rekonštrukcia kultúrneho
domu v obci c celkovej výške 149.800,- € a Úpravy verejných priestranstiev centra obce
Kotrčiná Lúčka vo výške 100.000,- €. Teraz sa čaká na kontrolu formálnej časti podaných
žiadostí a následne na vyhodnotenie.
- obec podala žiadosť do Programu opatrovateľskej služby cez Implementačnú agentúru
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vytvorenie 3 pracovných miest na
opatrovateľskú službu. Vzhľadom k tomu, že v uvedenej agentúre nemajú voľné miesta,
starosta uviedol, že preverí možnosť opatrovateľskej služby cez UPSVaR, kde by sa obec
finančne podieľala s 5% z celkových nákladov na opatrovateľskú službu.
- oboznámil o využití sociálneho fondu obce, ktorý sa tvorí 1% zo mzdových nákladov
zamestnancov obce, ktorý je najvýhodnejšie použiť na príspevok na stravovanie pre
zamestnancov.
- p. Marián Mičík – pri dolnej zástavke je narušené koryto potoka popod ktoré stavebník
stavebník (Ondruš Pavol) uložil prípojky inžinierských sietí a preto potrebné aby stavebník dal
kooryto do pôvodného stavu.
- starosta – uvedený problém diskutoval so stavebníkom a ten ho ubezpečil, že koryto dá do
pôvodného stavu, avšak ešte bude cez koryto viesť plynovú prípojku.
- Mgr. Peter Madigár - na MK v lokalite „ Za Višnie „ treba upraviť rigol, nakoľko pri veľkých
dažďoch voda steká až na MK, ktorá je medzi pozemkom Dlhopolčekovcov a oplotením
areálu bývalého JRD, čím vznikajú okolitým vlastníkom nehnuteľností škody.
- starosta obce – Firma SPIN, s.r.o., ide robiť vjazd na pozemok v areáli bývalého JRD
a podľa informácií budú dažďovú vodu z tejto MK odvedú do kanála, ktorý prechádza okolo
oplotenia areálu.
- Bc. Rastislav Synák – tlmočil požiadavku JUDr. Dolníkovej Žabkovej LLM, na osadenie
spomaľovačov na MK v lokalite „ Za Brodek“, aby sa znížila rýchlosť jazdy vodičov na tejto MK
- starosta obce – k tejto požiadavke uviedol, že spomaľovače bude treba osadiť aj na ďalších
MK, na čo však bude treba dať vypracovať Dopravný projekt, nakoľko nie je možné osadiť na
MK len spomaľovač ale aj dopravné značky ktoré na túto skutočnosť upozornia a obmedzia
rýchlosť. Dopravný projekt vrátane osadenie spomaľovačov a k tomu prisluchajúcich
dopravných značiek nedávno robili v Nededzi a podľa informácií ktoré má, tento dopravný
projekt na jednej MK ich stál cca 1.000,- €. Taktiež uviedol, že ho s podobnou požiadavkou
oslovil aj Mgr. Ivan Jurčaga, ktorý sa sťažuje na rýchlosť jazdy na komunikácii popred jeho
dom. Navrhol osadiť aspoň značku s názvom obce. Starosta ďalej uviedol, že osloví
dopravného projektanta o vypracovanie kalkulácie na projekt pre celú obec, vrátane osadenia
značiek na zákaz parkovania.
- Bc. Rastislav Synák - v akom štádiu je sprevádzkovanie vodovodu?
- starosta – ešte stále nie je odsúhlasené geodetické zameranie vodovodu vrátané križovaní
ostatných sietí. Posledná informácia, ktorú má od Ing. Vaškovej za SEVAK –u Žilina, geodet
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robí posledné úpravy a budúci týždeň už bude toto zameranie podľa ich požiadavky. Starosta
verí, že v priebehu apríla už budú na novovybudovaný vodovod pripojení prví občania.
- Bc. Rastislav Synák – prečo je často porúcha na verejnom osvetlení počas silného vetra
- starosta podotkol, že poruchu na VO spôsobuje voľné vedenie el. energie v lokalite obce Za
Brodek. Do tohto vedenia treba vložiť rozpery, aby nedochádzalo počas vetra k dotykom
vodičov, ktorý vyvoláva skrat a následnú poruchu na VO. Tento pracovný úkon treba
z hľadiska bezpečnosti pri práci urobiť z plošiny. Aby bola plošina využitá aj na ďalšiu údržbu
VO (výmenu starých svietidiel za nové úsporné) a nie len na montáž rozpery, čaká sa na
úsporu financií. Predpokladá, že v tomto mesiaci (apríl) sa uvedené práce vykonajú.
8. Návrh na uznesenia.
Predložil Bc. Rastilav Synák a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.

9. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Žabka, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica ........................................................

Zápisnicu overili :
Marián Mičík ..........................................................

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04.04.2016
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PRÍLOHA K ZÁPISNICI Z 13. RIADNEHO ZASADNUTIA OZ ZO DŇA 30.03.2016

Obec Kotrčiná Lúčka
Obecný úrad 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Zápisnica
z volieb Hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka, konaných dňa 30.04.2016

Program: 1. Zahájenie, schválenie komisie na vykonanie tajného hlasovania voľby
hlavného kontrolóra obce ( ďalej HKO )
2. Správa komisie o príprave voľby HKO
3. Vystúpenie kandidáta č. 1 – Mgr. Lenky Ondrušovej
4. Voľba HKO
5. Záver

Ad. 1.
Zahájenie previedol starosta obce Jozef Žabka, určil zapisovateľku Ľubicu Bielikovú a dal
návrh na schválenie komisie na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce
v zložení : Mgr. Peter Madigár – predseda komisie, Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián
Mičík a Bc. Rastislav Synák – členovia komisie
Uznesenie č.1
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Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka s ch v a ľ u j e komisiu na vykonanie tajného
hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: : Mgr. Peter Madigár – predseda
komisie, Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík a Bc. Rastislav Synák – členovia komisie
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

Ad. 2.
Predseda komisie o príprave voľby HKO Mgr. Peter Madigár prečítal správu o príprave voľby
HKO. Skonštatoval, že do volieb sa v stanovenom termíne prihlásila jedna uchádzačka –
kandidát č. 1 – Mgr. Lenka Ondrušová, ktorá splnila všetky stanovené náležitosti a podmienky
pre voľbu HKO.

Uznesenie č. 2.
Komisia na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce b e r i e n a
v e d o m i e Správu o príprave voľby HKO.

Ad.3.
Predseda komisie vyzval prítomnú uchádzačku o funkciu HKO Mgr. Lenku Ondrušovú o krátke
vystúpenie, v ktorom uviedla, že v prípade zvolenia bude pokračovať v dôslednom vykonávaní
kontrolnej činnosti v rozsahu svojho úväzku a dbať nad dodržiavaním zákonov a všeobecné
záväzných nariadení obce.
Uznesenie č. 3
Komisia na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce b e r i e n a
v e d o m i e vystúpenie uchádzača č. 1 o funkciu HKO - Mgr. Lenky Ondrušovej.

Ad. 4.
Predseda komisie Mgr. Peter Madigár oboznámil prítomných o spôsobe tajnej voľby HKO
a vyzval prítomných k hlasovaniu. Po odovzdaní hlasovacích lístkov následne komisia zrátala
odovzdané a platné hlasovacie lístky. Mgr. Peter Madigár oznámil výsledky volieb. Z 5
odovzdaných hlasovacích lístkov bolo platných 5 a kandidát č. 1 – Mgr. Lenka Ondrušová
získala všetkých 5 hlasov, čím bola jednohlasne zvolená na ďaľšie 6 – ročné funkčné obdobie
HKO.
Uznesenie č. 4.
Komisia na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce Kotrčiná Lúčka
k o n š t a t u j e, ž e
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1) voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnil 1kandidát, a to : Mgr. Lenka
Ondrušová
2) voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním
3) z celkového počtu poslancov sa voľby zúčastnilo 5 poslancov
4) vo voľbách bolo odovzdaných 5 hlasovacích lístkov, z toho bolo 5 platných a 0
neplatných
5) na základe výsledkov tajného hlasovania bola vo voľbách hlavného kontrolóra obce zvolená
do funkcie hlavného kontrolóra obce kandidátka č. 1 Mgr. Lenka Ondrušová s celkovým
počtom 5 platných hlasov

Ad. 5.
Na záver voľby HKO starosta obce Jozef Žabka zablahoželal Mgr. Lenke Ondrušovej
k zvoleniu do funkcie HKO a poďakoval poslancom za hladký priebeh volieb.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 31.03.2016

Zapísala: Ľubica Bieliková

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

Overili: Mgr. Peter Madigár

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

Vlasta Hrušková

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

Peter Bielik

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

Marián Mičík

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

Bc. Rastislav Synák

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