OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 28.06.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková
Ospravedlnení : Ing. Michal Zajac, Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2011
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011
6. Záverečný účet obce za rok 2011
7. Výročná správa obce za rok 2011
8. Návrh I. Úpravy rozpočtu obce na rok 2012
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti a hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania. K programu rokovania neboli žiadne návrhy
a pripomienky dal starosta hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 3 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: Petra Bielika a Vlastu Hruškovú, a do návrhovej komisie poslancov Jozefa
Dlhopolčeka a Petra Bielika.

3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce. Skonštatoval, že splnili sa uznesenia: č. 90/B – cenová kalkulácia
na napojenie a spevnenie miestnej komunikácie „ Božkovec “ na rekonštruovanú miestnu
komunikáciu „ Za brodek “ . a k uzneseniu č. 98/B- stretnutie zástupcov stavebných firiem a
stavebného inžiniera za účelom vypracovania cenových ponúk a technického riešenia bolo
prevedené avšak do dnešného dňa nikto z oslovených zástupcov firiem cenovú ponuku
nepredložil. V plnení zostávajú uznesenia č. 96/B – navážka zeminy a stavebných odpadov
na vyrovnanie a spevnenie brehu pod Viacúčelovým ihriskom uviedol, že toto nie je možné
realizovať, nakoľko nie je súhlas od Urbariátu, lesného a pozemkového spoločenstva
Kotrčiná Lúčka, ktorý je vlastníkom tohto pozemku.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zúčastniť sa rokovania výboru
Urbariátu Kotrčiná Lúčka a doriešiť situáciu ohľadom návažky zeminy na vyrovnanie
a spevnenie brehu pod Viacúčelovým ihriskom.
Naďalej zostáva v plnení uznesenie č. 28/A)2, ktoré sa týka využitia právnej služby pri
vysporiadaní resp. užívaní ihriska. K tomuto uzneseniu starosta uviedol, že na mimoriadnej
valnej hromade TJ Kotrčiná Lúčka bolo zvolený nový výbor TJ a do začiatku súťaži vo futbale
najneskôr však do konca augusta sa uzatvorí dohoda medzi obcou, TJ Kotrčiná Lúčka a
Stanislavom Macekom o podmienkach a spoločnom užívaní futbalového ihriska a šatní.
Obecné zastupiteľstvo zobralo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí na
vedomie.
4. Správa nezávislého audítora o vykonaní účtovného auditu za rok 2011
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o vykonaní auditu účtovníctva za rok 2011, ktorý
previedla firma EPA konzult s.r.o. a predložil Obecnému zastupiteľstvu výrok a správu
k účtovnej závierke obce Kotrčiná Lúčka od nezávislého audítora..Správa o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Zb. z. pre Obecné
zastupiteľstvo nezávislým audítorom za rok 2011 je súčasťou zápisnice .
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie správu nezávislého
audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2011

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
Predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Stanovisko je súčasťou
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 .
6. Záverečný účet obce za rok 2011
Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený v úradnej tabuli od 12.06.2012 do 27.06.2012.
Zo strany obyvateľov neboli predložené žiadne pripomienky a ani otázky. Návrh
záverečného účtu bol predložený aj nezávislému audítorovi. Súčasťou záverečného účtu
za rok 2011 je príloha č. 1. o plnení príjmov a výdavkov obce za rok 2011. Záverečný účet
obce za rok 2011 je vo výške 469,34 € , tvoria ho finančné prostriedky na bežných
účtoch a pokladne obce. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú použiť na tvorbu rezervného
fondu. Záverečný účet obce za rok 2011 je súčasťou zápisnice.
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predkladanému Záverečnému účtu obce
žiadne pripomienky.

Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce za rok 2011
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za celoročné hospodárenie bez výhrad
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za schválenie tvorby RF zo zostatkov finančných prostriedkov za rok 2011
vo výške 496,34 €.
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0
7. Výročná správa obce za rok 2011
Výročná správa nadväzuje na záverečný účet obce a taktiež sa predkladala ako súčasť
účtovnej závierky audítorovi. K výročnej správe obce, ktorú predkladal starosta obce neboli
zo strany zastupiteľstva žiadne pripomienky. Výročná správa obce za rok 2011
je
súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke zobralo na vedomie predloženú Výročnú
správu obce za rok 2011.
8. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2012
Návrh I. Úpravy rozpočtu obce na rok 2012 predložil starosta obce priamo na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva. V súvislosti so zákonom č. 538/2004 Z. z. O rozpočtových
pravidlách a na základe plnenia rozpočtu obce do 26.6.2012. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2012 a previedlo úpravu rozpočtu na
položkách, ktoré sú predložené v materiály.
Hlasovanie za Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za I. úpravu rozpočtu obce na rok 2012
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
Predložila Mgr. Lenka Ondrušová - hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu činnosti bol
zverejnený vo vývesnej tabuli obce od 12.06.2012 do 27.06.2012 a je súčasťou zápisnice..
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2012.
10. Rôzne
- starosta obce predložil informácie:
o splatení úveru v sume 77 058,- EUR, zostáva splatiť DPH
o predpokladanom vytvorení Chráneného pracoviska – správa obecného majetku
( futbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko )
o úprave platu hlavnej kontrolórky v zmysle zákona
o vyhodnotení preventívnych opatrení protipožiarnej ochrany
o jednaní na SVS a. s. , ktoré sa týkalo prevedenia prípojok na vetve „ Dolný Koniec –
Záhrady „

o liste Ing. Róberta Žabku v ktorom sa opätovne domáha vybudovania miestnej komunikomunikácie k rozostavanému rodinnému a upozorňuje na povinnosť obce zabezpečiť
zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií. V liste ďalej poukazuje na skutočnosť, že
v súčasnej dobe, by poslanci mali zvážiť vykonávanie funkcie poslancov obecného
zastupiteľstva bez nároku na odmenu a taktiež na zníženie platu starostu. Poukazuje
aj na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcií miestnej komunikácie v lokalite „ Za
brodek “, ktorá podľa jeho názoru má nedostatky.
o žiadosti na vybudovanie miestnej komunikácie k rozostavanému rodinnému domu,
ktorého stavebníci sú Košút Peter a Zajacová Iveta.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie starostu na vedomie.

11. Diskusia
- Bieliková Ľubica– na základe sťažností od obyvateľov, ktorí používali vybavenie veľkej
kuchyne pri Obecnom úrade, by bolo dobré zakúpiť novú vodovodnú batériu.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložil člen návrhovej komisie p. Jozef Dlhopolček a návrh na
uznesenie je súčasťou zápisnice.
13. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

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

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 02.07.2012

