OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 23.02.2012
Prítomní poslanci :
Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac
Ospravedlnená : Vlasta Hrušková - PN
Kontrolórka obce : Bc. Lenka Ondrušová

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012
5. Rôzne
6. Diskusia
7 Návrh na uznesenie
8. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov . Oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania.
Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 4 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 l
poslancov: Bc. Rastislav Synák, Jozef Dlhopolček, a do návrhovej komisie poslancov : Ing.
Michal Zajac,

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že prijaté uznesenia sa splnili a plnia priebežne.

Jedná sa o uznesenie č. 66/B, týkajúce sa spustenia chodu MŠ a uznesenie č. 28/A)2, ktoré
sa týka využitia právnej služby pri vysporiadaní resp. užívaní ihriska, ktoré zostáva v plnení.
Pri kontrole plnenia uznesení starosta obce vyzval zástupcu starostu obce Bc. Rastislava
Synáka, aby informoval zastupiteľstvo o podmienkach pre spustenie prevádzky MŠ.
Bc. Rastislav Synák - MŠ v Kotrčinej Lúčke je v sieti a chod škôlky môže byť spustený.
Základom je obnovenie funkčnosti činnosti MŠ s termínom 01.9 .2012 Do 15.9.2012 je
potrebné na Krajský školský úrad nahlásiť počet prihlásených detí. Vzhľadom k tomu, že
obec v roku 2011 sa len pripravovala na alternatívu obnovenia chodu MŠ, od 01. 9. 2012
do 31.12.2012 by na zabezpečenie chodu MŠ musela obec použiť vlastné prostriedky.
Jedná sa o sumu cca 12 000,- €, čo je suma, ktorá tvorí 20 % rozpočtu obce. Keďže sa
jedná o financie, ktoré obec nemá, bude treba tieto financie získať sponzorsky. Časť peňazí
sa získa aj doplatkom od rodičov detí a v období do 1.9.2012 sa musí prijať VZN o výške
doplatku na 1 dieťa. Čím bude počet detí v MŠ vyšší tým, by obec na zabezpečenie chodu
MŠ zo štátnych zdrojov dostávala viac prostriedkov. V roku 2013 podľa prepočítaných
tabuliek by poskytnuté prostriedky na chod MŠ mali stačiť ( predpoklad min. 15 detí).
Zároveň bude musieť byť vypísaný konkurz na funkciu riaditeľky MŠ. Obec bude musieť
listom požiadať o vyradenie jedálne pri MŠ a zároveň ďalším listom podať žiadosť
o zriadenie výdajne jedál.
Obec ráta s troma alternatívami :
1. Provizórna situácia : trieda v budove KD ( zasadačka)
2. Obnovenie chodu budovy školy.
3. Umiestnenie detí v Tepličke nad Váhom
Ad 1) V zasadačke obecného úradu by sa previedli úpravy , doplnili by sa hračky
a miestnosť by mohla slúžiť ako trieda MŠ. Hygienické zariadenie pre deti by sa vyčlenilo
z jestvujúcich sociálnych zariadení (WC). Dovoz stravy pre deti by bol zabezpečený
z Tepličky nad Váhom. Pri tejto variante je úspora na vykurovaní.
Ad 2) V budove MŠ rekonštrukciu sociálnych zariadení. Náklady na úpravu týchto
zariadení predstavujú cca 15.000,- €. Ďalej je potrebné vykonať tlakovú skúšku ústredného
vykurovania a v prípade poškodenia previesť výmenu radiátorov. Čo sa týka celkovej
úpravy, triedy sú v dobrom stave, bude treba previesť maľby a nátery. V budúcnosti
previesť výmenu okien.
Ad 3) V prípade nízkeho počtu detí( prevádzka MŠ by bola neúnosná) a pri plnej kapacite
detí v MŠ Nededza zostáva variant umiestnenia detí z našej obce v MŠ Teplička nad
Váhom, kde v súčasnosti prebieha rozšírenie MŠ.
Starosta obce - všetko závisí od záujmu rodičov. Pokiaľ nebude dostatok detí, tak sa MŠ
nebude obnovovať.
Obecné zastupiteľstvo plnenie uznesení zobralo na vedomie
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce osloviť listom rodičov maloletých
detí a previesť prieskum o záujem umiestnenia dieťaťa v MŠ Kotrčiná Lúčka čo
v najkratšom čase

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012
Predložila Hlavná kontrolórka obce Bc. Lenka Ondrušová. Návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2012 bol vyvesený dňa 31.01.2012 a je súčasťou zápisnice.
K Návrhu neboli zo strany zastupiteľstva žiadne pripomienky.
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Hlasovanie za schválenie Plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

5. Rôzne
- starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o stretnutí starostov Mikroregiónu Terchovskej
doliny – ktoré sa konalo na Obecnom úrade v Kotrčinej Lúčke. Obec vynaložila prostriedky
len na reprezentačné účely, stravné bude uhradené MTD Terchovská dolina formou faktúry
vo výške 87,- €.
- Valná hromada Združenia obcí Mikroregiónu Terchovskej doliny – kde sa rokovalo :
o projekte „ Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej
doliny“ . Vstupný príspevok
spolufinancovania je vo výške 5% a pre
našu obec
predstavuje sumu cca 566,- €.
- uzatvorenie družby medzi MAS Terchovská dolina s MAS Jeseníky a MAS Opavsko.
- informácia o obdŕžaní daru pre deti od KDH - stolnotenisový stôl
- starosta ďalej informoval Obecné zastupiteľstvo , že pozemok pri budove MŠ – záhrada,
ktorý prešiel v delimitácii na Slovenský pozemkový fond, nie je možné previesť opätovnou
delimitáciou na obec. Prevod by bolo možné uskutočniť kúpnou zmluvou, alebo súdnym
sporom.
- starosta obce informoval zastupiteľstvo, že obec bude musieť zamestnať Správcu
multifunkčného ihriska. Tuto podotkol že bude potrebné zamestnať dvoch občanov, ktorí by
sa mohli zastupovať. Zo strany obyvateľov je záujem o túto funkciu .
- starosta obce ďalej informoval zastupiteľstvo o blížiacich sa Hodových slávnostiach (
26.05.2012) , a podotkol že je najvyšší čas začať s ich prípravou.
- do konca marca bude prevedené uvítanie narodených detí v roku 2011.
- do konca marca obec podá žiadosť na MF SR o dotáciu, ktorá sa použije na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v budove MŠ.
Obecné zastupiteľstvo informácie starostu obce zobralo na vedomie.

6. Diskusia
- pani Bieliková - poukázala na skutočnosť, že v obci bude musieť byť vyriešená aj
funkcia správkyne Domu smútku ( kostolníčka) . Pani Bieliková Mária vzhľadom na svoj vek
(77 r.) a zdravotné ťažkosti túto činnosť už nebude môcť vykonávať.

7. Návrh na uznesenie
Predložil p. Peter Bielik a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

8. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť
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Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Bc. Synák Rastislav
Jozef Dlhopolček

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 27.02. 2012
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