OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 12.04.2012
Prítomní poslanci :
Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac , Vlasta Hrušková
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová
Hostia : viď prezenčná listina
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. 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: 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: Jozefa Dlhopolčeka a Vlastu Hruškovú, a do návrhovej komisie poslancov:
Bc. Rastislava Synáka a Bielika Petra.
Vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa dostavili občania
Ing. Róbert Žabka a JUDr. Marcela Dolníková-Žabková, starosta program rokovania prerušil
a otvoril bod 4. Rôzne.
4. Rôzne
Starosta predložil na prerokovanie list, ktorý bol na Obecný úrad doručený 12.04.2012
a tento sa týkal o vybudovanie nájazdu na prepojenie miestnej komunikácie ( ďalej len MK )
k parcelám vlastníkov v lokalite Božkovec. Následne požiadal hostí Ing. Róberta Žabku
a JUDr. Dolníkovú-Žabkovú, aby zdôvodnili obsah ich listu.
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Ing. Žabka Róbert – žiadosť je opakovaná nakoľko predošlá žiadosť bola doručená na
Obecný úrad 08.10.2009 . Novšia verzia žiadosti je podávaná aj na základe informácie, že
v tomto roku sa prevedie rekonštrukcia MK za Brodkom. Poukázal na skutočnosť, že v určitej
lokalite sa cesta dá urobiť a v určitej lokalite zasa nie. Bolo by potrebné keby mali
zástupcovia obce rovnaký meter. Celkovo je žiadosť podaná dosť dlho , dúfa že riešenie
bude dokončené k spokojnosti zainteresovaných strán. Taktiež poukázal na skutočnosť že
má právo dostať sa k svojím pozemkom. Na ceste sa plánoval uložiť asfalt a v roku 2009 bol
problém s obecným zastupiteľstvom. Stúpanie na miestnej komunikácii je v obdobnej situácií
ako v lokalite Kučerovská, kde sa rozšírila a spevnila MK v minulom roku.
JUDr. Dolníková-Žabková Marcela - objasnila situáciu, ktorá v r. 2009 vyšla z jej iniciatívy,
a to na základe predpokladaného využitia vlastníkov pozemkov v lokalite obce Božkovec.
Celkove je žiadosť na Obecnom úrade evidovaná 2,5 roka . Na základe toho, že žiadosť
v roku 2009 podpísali cca 6 vlastníci vyplynulo , že o uvedenú lokalitu je eventuálny
záujem. Ďalej poukázala na skutočnosť, že v rámci komplexného riešenia by bolo dobré, aby
sa MK dokončila.
Bc. Synák Rastislav - je dobré že list bol doručený na Obecný úrad a však Obecné
zastupiteľstvo nebude sledovať archív obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo rátalo aj
s tým , že k rodinnému domu Ing. Róberta Žabku s manželkou sa bude používať výjazd ktorý
je vytvorený na súkromných pozemkoch vlastníkov nehnuteľností v lokalite Božkovec.
Starosta obce - k predchádzajúcej žiadosti, ktorá bola podaná ešte v roku 2009 uviedol, že
touto žiadosťou sa zaoberalo ešte predchádzajúce Obecné zastupiteľstvo so zastupujúcim
starostom a prijalo uznesenie, že v danej lokalite nie je potrebné vybudovanie spevňujúceho
nájazdu a ich žiadosti sa nevyhovuje, o čom boli aj písomne informovaní. K žiadateľom, ktorí
sú uvedení v tejto žiadosti uviedol, že nie všetci sú svojimi pozemkami dotknutý touto MK.
Od obdobia ako je vo funkcii starostu obce , sa vydávali stavebné povolenia s tým, že
stavebníci si prístupové komunikácie a inžinierske siete k rodinným domom vybudujú na
vlastné náklady, nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK
v intraviláne obce, nie to na budovanie nových MK. Podľa preštudovania spisu stavebníka je
potrebné nahliadnuť do archívu a pozrieť spis stavebného povolenia k výstavbe rodinného
domu Ing. Róberta Žabku s manželkou. Podľa podmienok stavebného povolenia sa zaujme
stanovisko k prejednávanému listu. K pripomienke, že minulý rok sa spevnila MK v lokalite
Kučerovská uviedol, že v tejto lokalite je rodinný dom p. Jána Ondruša s manželkou, ktorý
má vstup z tejto MK. Vlani sa skolaudoval rodinný dom Ing. Miroslava Remšíka s manželkou,
vydalo sa stavebné povolenie pre manželov Kianičkových. V súčasnosti je podaná žiadosť
o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu manželov Jaššových a pripravuje sa aj
výstavba rodinného domu pani Ťažkej. Predpokladá sa, že v najbližších dvoch rokoch dôjde
k výstavbe minimálne daľších dvoch domov, takže investície do tejto MK sa postupne vrátia
vo forme daní. Ďalej poukázal na skutočnosť, že v obci sú tri lokality, kde sa prevádza
výstavba rodinných domov a v týchto lokalitách postupne dochádza vykupovaniu pozemkov
pre rozšírenie MK. Výstavbu MK si však stavebníci musia financovať sami.
Bc. Synák Rastislav - poukázal na skutočnosť že MK je pomerne úzka a nebude mať
správne parametre. Z tohto dôvodu by bolo potrebné od jednotlivých vlastníkov upustiť cca
1m 2 po celej dĺžke. Doporučuje vytýčenie a geodetické zameranie MK. Potrebné je
vypracovať rozpočet, aby sa vedelo koľko bude treba finančných prostriedkov.
Uvedené žiadosti sú súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prejednávaný list berie na vedomie a odporúča starostovi obce
pripraviť cenovú kalkuláciu na spevnenie výjazdu na MK v lokalite Božkovec.
Počas prejednávania predchádzajúceho bodu rokovania sa na rokovanie Obecného
zastupiteľstva dostavil p. Mikuš Eduard.
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p. Mikuš Eduard - ako tréner detského hasičského zboru podal na zastupiteľstvo ústnu
žiadosť o potrebné náradie, ktoré by bolo pomocné pri prípravách na hasičské súťaže.
Potrebné je deti motivovať a podľa cvičných plánov už sa môže začať s tréningom. Jedná
sa hlavne o drevené konštrukcie ( prekážky a hrazdy) a rôzne iné hasičské pomôcky.
Starosta obce - DHZ má plnú podporu od obce a obec
potrebný materiál na vybudovanie potrebného náradia.

sa bude snažiť zabezpečiť

Bc. Synák Rastislav – Základná škola v Gbeľanoch zakladá Centrum voľného času . Jedná
sa o záujmové krúžky , ktoré deti môžu využívať. Bude potrebné vypracovať zoznam
mladších hasičov a taktiež aj zoznam starších hasičov. Na každého člena Centra voľného
času bude obci poskytnutá dotácia, ktorá sa využije v príprave hasičského družstva .
Firma Helios, ktorá vlani sponzorsky prispela na výstroj DHZ aj tento rok pomôže a
zabezpečí výstroj pre žiacke družstvo.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu žiadosť p. Mikuša Eduarda o pomoc
pri výcviku pre družstvo mladých hasičov.

3. Kontrola plnenia uznesení (starosta obce)
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval že prijaté uznesenia sa splnili a plnia priebežne.
Zostáva v plnení uznesenie č. 28/A)2, ktoré sa týka využitia právnej služby pri vysporiadaní
resp. užívaní ihriska. K uznesenie týkajúce kalkulácie prevádzky MŠ s počtom detí 10
starosta uviedol, že nie je potrebná, nakoľko záujem rodičov detí v MŠ klesol na počet 9 detí
a v tomto prípade je nereálne otvoriť v školskom roku 2012/2013 prevádzku MŠ.
- p. Hrušková - do 15.3.2012 sa podávali prihlášky na umiestnenie dieťaťa do MŠ. Rodičia
sa mali zvolať na Obecný úrad , kde im mala byť objasnená situácia a predložené náklady,
aby sa rodičia detí vedeli rozhodnúť, kde si podajú prihlášky detí do MŠ v okolí.
- starosta k tejto námietke uviedol, že zo strany Obecného úradu bol len vykonaný prieskum,
a následne sa jednotlivo rodičom oznamovalo, že otvorenie MŠ nebude. Uvedomuje si svoju
zodpovednosť, avšak podľa dostupných informácii je len problém s umiestnením dieťaťa (
Lenka Martinčeková).
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí.

4.Rôzne
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o vzniknutých škodách na majetku obce (
Kultúrny dom a Kaplnka panny Márie – pomocnice kresťanov ) v čase zimného obdobia.
Tieto škody boli nahlásené na Poisťovňu Generali . Obec musí vykonať opravy , ktoré
následne poisťovňa preplatí. Z uvedeného dôvodu sa dalo postaviť lešenie okolo budovy
Kultúrneho domu, ktoré je súčasťou pri odstraňovaní poistnej udalosti. Podal návrh na náter
strechy a fasády KD, nakoľko rekonštrukcia KD bude možná z finančných prostriedkov EÚ
až v novom rozpočtovacom období 2014 až 2020 a budova KD potrebuje aspoň základnú
údržbu, najmä však náter strechy.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť cenovú kalkuláciu pre
náter strechy a náter fasády Kultúrneho domu.
- informoval o oslovení pána Jána Ondruša na funkciu správcu viacúčelového ihriska v
spolupráci s p. Mičíkom Mariánom st. a navrhol odmenu za správcovstvo vo výške 100,- €
mesačne.
- informoval o schválení žiadosti z Enviromentálného fondu SR – na Obnovu obecnej
zvonice a jej okolia. Projekt a žiadosť vypracoval Mgr. Madigár Peter, za čo sa mu starosta
poďakoval. Z Programu obnovy dediny obec obdrží nenávratný finančný príspevok vo výške
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3.500,- €. Minimálna spoluúčasť obce z vlastných zdrojov činí 175,- €. Podľa rozpočtu celá
Obnova zvonice vyjde 6.000,- €, čo znamená že obec celková výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov bude 2.500,-€.
- od 1.5.2012 obec zamestná pracovníkov na protipovodňové opatrenia päť pracovníkov
Predložené informácie starostu obce Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
V rôznom sa Obecné zastupiteľstvo zaoberalo aj prípravou Dňa matiek. Posedenie sa
uskutoční 13. 5. 2012 . Začiatok sa neurčil, nakoľko bude potrebné zosúladiť program
z Nededzou. Občerstvenie a program zabezpečí Obecný úrad.
Na 26.5.2012 sa uskutočnia v obci hodové slávnosti. Svätá omša sa uskutoční v sobotu
a program bude od 15.00 h pri Obecnom úrade . Obecný úrad objednal na Hodovú zábavu
hudobnú skupinu AMADEO. Starosta pripomenul že bude potrebné požiadať hasičov
z DHZ a ostatné zložky pri zabezpečovaní chodu slávností, ako aj pri kultúrnom programe

5. Diskusia
Bc. Rastislav Synák - informoval zastupiteľstvo o činnosti Rady školy pri ZŠ v Gbeľanoch.
Vzhľadom k tomu, že sa plánuje vytvoriť centrum voľného času, Rada školy požiada
všetky obce, z ktorých deti navštevujú ZŠ o dotáciu. Jedná sa o vybavenie špeciálnej
učebne skrinkami a interaktívnou tabuľou.
Ing. Zajac - pri viacúčelovom ihrisku dochádza k zosuvu pôdy. Bolo by dobré osloviť
perspektívnych stavebníkov, aby výkopový materiál - zeminu vozili pod breh viacúčelového
ihriska. Takto sa breh spevní a nevzniknú škody na stavbe.
Starosta obce - k vývozu zeminy uviedol, že priamo na mieste mal ešte vlani stretnutie
s predsedom Urbariátu p. Slúčikom Jánom, kde sa dohodol o navážke zeminy. Po dovezení
niekoľkých nákladných vozidiel zeminy Urbariát dohodu zrušil. Na Valnej hromade Urbariátu,
ktorá sa bude konať v tomto mesiaci túto otázku opäť otvorí.

6. Návrh na uznesenie
Predložil p. Bc. Rastislav Synák a Návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.
7. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková
Jozef Dlhopolček

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 16.04.2012
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