OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa
06.10.2016
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák
Ospravedlnený : Mičík Marián
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : Peter Galadík, Michal Nový, Ján Orieščik, Ján Slúčik ml., Michal Bielik ml., Ing. Jozef
Šarlay, Miroslav Leitner, Pavol Solár, Mgr. Ivan Jurčaga, Ivan Jurčaga
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie 3/2016
III. úprava rozpočtu obce na rok 2016
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Kotrčiná Lúčka
za rok 2015
Individuálna výročná správa obce za rok 2015
Inventarizácia majetku obce
Žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina o dlhodobý prenájom futbalového ihriska
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku „SO – Odvodnenie účelovej
komunikácie“ medzi odovzdávajúcim FUN DAN GS, s. r. o. a obcou Kotrčiná Lúčka
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci z celkového počtu 5 poslancov a OZ je
uznášania schopné. Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice, overením
zápisnice poveril poslancov: Bc. Rastislava Synáka a pani Vlastu Hruškovú. Do návrhovej
komisie určil poslancov: Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu programu rokovania zastupiteľstva a to z
dôvodu, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli zástupcovia OZ Akadémia Juventus
Žilina ako i ostatní hostia, ktorých zaujímal 9. bod rokovania. Z uvedeného sa bod 9 rokovania
obecného zastupiteľstva presúva na bod 3, a následne sa ostatné body rokovania prečíslujú .
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K navrhovaným zmenám programu rokovania nemal nikto z poslancov pripomienky. Následne
starosta predložil na schválenie upravený program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina o dlhodobý prenájom futbalového ihriska
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie 3/2016
III. úprava rozpočtu obce na rok 2016
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Kotrčiná Lúčka za
rok 2015
Individuálna výročná správa obce za rok 2015
Inventarizácia majetku obce
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku „SO – Odvodnenie účelovej
komunikácie“ medzi odovzdávajúcim FUN DAN GS, s. r. o. a obcou Kotrčiná Lúčka
Rôzne
Diskusia
Záver

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje upravený program rokovania 18.
zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina o dlhodobý prenájom futbalového ihriska
Starosta oboznámil zastupiteľstvo, že žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina došla na Obecný
úrad dňa 3. 10. 2016 a následne dal slovo zástupcovi OZ Akadémie Juventus Žilina ( ďalej
len OZ:).
Starosta oboznámil zastupiteľstvo, že žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina došla na Obecný
úrad dňa 03.10.2016 a následne dal slovo zástupcovi OZ Akadémie Juventus Žilina ( ďalej
len Juventus).
Ing. Jozef Šarlay - oboznámil o vzniku Juventusu. Jedná sa o mládežnícky futbalový klub
s licenciou Grassroots, ktorý hrá organizované súťaže SFZ a SSFZ. V klube je
organizovaných cca 200 registrovaných hráčov. Ako tréningové a hracie plochy využívajú
ihriská 5. Pluku špeciálneho určenia v Žiline, Bánovej, Bitarovej a Višňovom formou
nájomných zmlúv a počas zimnej prípravy umelú trávu MŠK Žilina.. V prípade uzatvorenia
dlhodobého nájomného vzťahu chcú financie na podporu mládeže zo SFZ a SSFZ investovať
na zveľadenie areálu a taktiež ponúkajú možnosť deťom z našej obce bezplatne sa
zúčastňovať tréningového procesu a organizovaných súťaží.
Starosta obce – ak by sa pristúpilo k podpísaniu zmluvy musela by byť v zmluve klauzula,
ktorá by zabezpečovala prístup na miestne ihrisko aj ostatným obyvateľom obce. Ďalej v obci
funguje futbalové družstvo najmenších futbalistov a verí, že v blízkej budúcnosti aj družstvo
dospelých a treba aj im zabezpečiť využívanie ihriska tak ako doposiaľ. .
p. Vlasta Hrušková je potrebné zapracovať aj prístup pre maloleté deti.
Mgr. Lenka Ondrušová – dlhodobý prenájom - jedná sa aspoň o 10 rokov?
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p. Peter Galadík - tréner detského futbalového družstva OFK – jedná sa o prípravku . Má 18
detí vo veku 6 až 9 rokov. Futbalové družstvo hrá v oblastnej lige a 3x týždenne využíva
miestne ihrisko na tréningy. Podotkol, že pre tréning by bolo komfortnejšie, aby naše deti
mohli ihrisko využívať ako v súčasnosti.
Mgr. Peter Madigár – aká je intenzita využívania ihriska, na koľko rokov je Juventus pokrytý s
financiami , čo by vedel Juventus v rámci dlhodobého nájmu preinvestovať do miestneho
ihriska ?
Ing. Jozef Šarlaj - tri tréningy v týždni a v sobotu súťaž - dvojzápas. Pre obyvateľov obce by
bolo možné využívať ihrisko len v nedeľu. Obrat združenia je 100 000 ,- EUR a predpoklad je
na 3 roky garantované dotácie zo SFZ. Investície by boli do rekonštrukcie a zariadenia šatní
a do dokončenia pomocného ihriska s umelou trávou.
Starosta obce - podotkol, že toto stretnutie je veľmi dôležité, a to v tom, aby sa navrhli a
vysvetlili podmienky k uzatvoreniu zmluvy. Tak isto pripomenul situáciu spred štyroch rokov,
kedy v obci hrával MŠK Žilina B. Taktiež pripomenul fakt, že rozhodovanie o prenájme je
výhradnou právomocou poslancov OZ.
p. Peter Galadík - dá sa nadstaviť režim tréningov ?
Ing. Jozef Šarlaj - do zmluvy sa dá konkrétne zakomponovať aj spresnené časové využitie
ihriska.
Na záver rokovania tohto bodu, starosta podotkol že rozhodovanie o prenájme je výhradnou
právomocou poslancov OZ a pred prípadným podpisom zmluvy bude ešte veľa pracovných
stretnutí a poďakoval prítomným hosťom za účasť.
Bc. Rastislav Synák – uvažoval, či by nebolo dobré k tomuto bodu rokovania zvolať verejné
zhromaždenie
Mgr. Peter Madigár - navrhol, aby sa vytvorila pracovná skupina z poslancov a z hostí –
obyvateľov obce, ktorí boli prítomní na tomto bode rokovania OZ. Skupina by dôkladne
posúdila výhody resp. nevýhody prenájmu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke:
A)berie na vedomie žiadosť OZ Akadémia Juventus Žilina
futbalového ihriska

o dlhodobý prenájom areálu

Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
B) zriaďuje pracovnú skupinu na posúdenie žiadosti a vypracovanie podmienok dlhodobého
prenájmu futbalového ihriska v Kotrčinej Lúčke v zložení : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr.
Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák, Marián Mičík , Ján Orieščik, Ján Slúčik ml, Michal Nový,
Peter Galadík a Michal Bielik ml.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C)doporučuje starostovi obce zvolať stretnutie pracovnej skupiny do 15.10.2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že zostáva v plnení uznesenie týkajúce sa
prejazdu po MK v lokalite obce za Brodek, konkrétne prejazd pri č. s. 131. Oboznámil OZ, že
dal vypracovať cenovú ponuku na odvodňovacie žľaby a financovanie tohto úseku MK by
zvýšilo rozpočet o cca 1.400,00 EUR.
Bc. Synák Rastislav – s touto realizáciou nesúhlasí a navrhol, žľaby vytrhať a zaliať asfaltom.
K uzneseniu ohľadom dopravného značenia starosta uviedol, že situáciu v obci si bol obzrieť
dopravný projektant, upresnil mu, ktoré úseky MK treba prednostne riešiť dopravným
značením a čaká na cenovú ponuku.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke:
A) berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí
B) doporučuje starostovi obce odstrániť žľaby na miestnej komunikácii v lokalite „ Za
brodek “.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
5. Rozpočtové opatrenie 3/2016
Materiál bol doručený zastupiteľstvu pošte a je súčasťou zápisnice.
Príjmy sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 1.024,00 € oproti II. úprave rozpočtu obce na rok
2016. Celková úprava rozpočtových príjmov je na sume 168.691,00 €.
Výdavky sa navrhli na celkové zvýšenie o sumu 3.110,00 oproti II. úprave rozpočtu obce na rok
2016. Celková úprava rozpočtových výdavkov je na sume 168 669,00 €
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)

6. III. úprava Rozpočtu obce Kotrčiná Lúčka na rok 2016
Materiál bol zastupiteľstvu doručený v pošte a je súčasťou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo
obdŕžalo počítačovú zostavu plnenie príjmov a plnenia výdavkov ako aj návrh na úpravu
položiek na ktorých sa plnenie rozpočtu prekračovalo .
Príjmy sa upravovali na základe oznámení ÚPSVaR – chránené pracoviská, zvýšeného príjmu
za stravné obyvatelia, daň z nehnuteľností pozemky na položkách nájom, na správnych
poplatkoch a službách.
Výdavky sa upravovali na základe oznámení ÚPSVaR – chránené pracoviská, v oblasti
funkčnej klasifikácie – samospráva, bezpečnosť a poriadok, v oblasti odpadového a vodného
hospodárstva, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia športu a oblasť výchovy – MŠ.
Pri príjmoch a výdavkoch sa jednalo len o bežné výnosy a náklady
Zo strany obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne pripomienky k navrhovanej úprave
rozpočtu obce .
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Plnenie príjmov k 30.09.2016 je 130.855,67 €
Čerpanie výdavkov k 30.09.2016 je 124.810,95 €
Navrhovaný rozpočet po zmenách :
Príjmy: 168.691,00 €

Výdaje: 168.669,00 €

Zostatky finančných prostriedkov k 30.09.2016
Pokladnice: 347,63 €
Bankové účty: 8.686,59 €

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje III. úpravu rozpočtu obce na rok 2016
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce
Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 bola
doručená na obecný úrad 14.07.2016. Kópia materiálu bola doručená zastupiteľstvu v pošte.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Správu audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
8. Individuálna výročná správa obce za rok 2015
Predložil starosta obce p. Jozef Žabka. Správa bola doručená zastupiteľstvu v pošte. Zo
strany zastupiteľstva neboli k predkladanej správe žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce
Kotrčiná Lúčka za rok 2015
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
9. Inventarizácia majetku obce
Starosta obce poukázal na skutočnosť, že je potrebné previesť inventarizácie majetku obce a
to s termínom do 30. 11. 2016
Z uvedeného dôvodu navrhol Obecnému zastupiteľstvu komisie, ktoré sa budú skladať z
poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, ktorí spravujú obecný majetok.
K zloženiu komisií nemal nikto z poslancov pripomienky a ani námietky. Starosta tak predložil
poslancom návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje inventarizačné komisie:
Obecný úrad a kultúrny dom: Bc. Rastislav Synák, Ján Slúčik st. , Ľubica Bieliková
Hasičská zbrojnica: Peter Bielik, Roman Bielik, Ľubomír Grego
Kaplnka Panny Márie, Pomocnice kresťanov: Marián Mičík, Janka Ondrušová, Rudolf Ďugel
Materská škola a knižnica: Vlasta Hrušková, Iveta Zajacová, Janka Zajacová
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku „SO – Odvodnenie
účelovej komunikácie“ medzi odovzdávajúcim FUN DAN GS, s. r. o. a obcou Kotrčiná
Lúčka
K zmluve starosta uviedol, že je pre investora potrebná k zmene stavby pred dokončením.
K zmene prichádza z dôvodu, že v pôvodnej trase dažďová kanalizácia prechádzala MK
ponad rod. domu p. Mikušovej , ale z dôvodu umiestnenia regulačnej stanice vody pri rozšírení
vodovodu v obci to nie je možné. Tak investor pristúpil k rokovaniam s majiteľmi protiľahlej
komunikácie, cez ktorú vedie vyústenie do potoka. Starosta navrhol doplniť zmluvu o klauzulu,
že obec bude môcť na túto kanalizáciu aj odvodnenie MK z hornej časti lokality „Záhorčie “
a keďže nikto z poslancov nemal k zmluve pripomienky predložil ju takto upravenú na
schválenie
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
v Kotrčinej Lúčke
schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o
bezodplatnom prevode majetku
„SO – Odvodnenie účelovej komunikácie“ medzi
odovzdávajúcim FUN DAN GS, s. r. o. a obcou Kotrčiná Lúčka
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc.Rastislav Synák)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Rôzne
p. Hrušková oboznámila zastupiteľstvo o rokovaní Rady školy, kde sa riešil aj problém so
stravou , taktiež p. Zajacová sa sťažovala, že pracovníčkam MŠ neboli do rokovania Rady
školy preplatené náklady za pracovnú obuv.
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Solár Pavol, jeden z vlastníkov
nehnuteľností v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva a ponúkol obci za 1,00 €
odpredaj pozemku parc. C KN č. 131/11 , zastavané plochy a nádvoria. K ponuke uviedol,
str. 6

že kúpou pozemku do vlastníctva obce by sa zabezpečil bezproblémový prístup ostatných
vlastníkov k svojím parcelám v areáli.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z.
A) berie na vedomie ponuku p. Pavla Solára a Ing. Igora Petroviča na odpredaj pozemku
parc. C KN č, 131/11 za 1,00 €.
B) doporučuje starostovi obce prejednať podmienky prevodu nehnuteľnosti s predávajúcimi
a zmluvu predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ
Za: 4 ( Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou posedenia s dôchodcami , ktoré sa koná v obci
tradične pri príležitosti Mesiaca úcty starším.
Termín posedenia určilo na 22.10.2016 o 15.30 hod. v sále Kultúrneho domu.
12. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predložil Peter Bielik a je súčasťou zápisnice
13. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

…......................................................

Zápisnicu overili :
Bc. Rastislav Synák

…........................................................

Vlasta Hrušková

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 20.10.2016

………………………………………
Jozef Žabka
starosta obce
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