OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 19. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinéj
Lúčke, konaného dňa 17.07.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Jozef Dlhopolček, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
hlavná kontrolórka obce : ospravedlnená
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Návrh Zmluvy o dielo „ Rekonštrukcia existujúcej komunikácie“ (starosta obce)
4. Aktuálna výzva na predkladanie žiadosti o NFP v rámci SK- PL cezhraničnej
spolupráce ( starosta obce )
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov.
Oboznámil zastupiteľstvo o programe
rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky a tak starosta obce predložil
návrh na schválenie 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: Bc. Rastislav Synák, Ing. Michal Zajac, a do návrhovej komisie poslancov :
pani Vlasta Hrušková a Peter Bielik

3. Návrh Zmluvy o dielo „ Rekonštrukcia existujúcej komunikácie“
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že zhotoviteľ Cesty Nitra a.s. bol vybratý na základe
verejného obstarávania, ktoré pre obec previedla firma ProfiPoľno s.r.o. Nové Zámky. Jedná
sa o rekonštrukciu miestnej komunikácie v lokalite „ Za brodek “, na ktorú sa získali NFP
z eurofondov v rámci OZ MAS Terchovská dolina. Cena za dielo je 46.858,48 € vrátane
DPH. Spolufinancovanie obce na tejto sume bude 5 % DPH čo činí 1.952,44 €.
Návrh Zmluvy o dielo je súčasťou zápisnice.

Pripomienky :
- Bc. Synák k Článku VII. Záručná lehota – zodpovednosť za vady , bod 3 uvedenej
predkladanej zmluvy, kde je uvedené, že zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavili po
odovzdaní diela, v prípade, keď boli súčasťou jeho dodávky.
- Dlhopolček Jozef - je potrebné v čase výstavby upozorniť obyvateľov na parkovanie na
verejných priestranstvách
Hlasovanie za schválenie Zmluvy o dielo
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe schválenej zmluvy o dielo starosta informoval Obecné zastupiteľstvo, že na
prekrytie finančných nákladov na rekonštrukciu MK je potrebný preklenovací úver. Tento
by obec čerpala zo SRZB, s ktorou sa spolupráca osvedčila. Zároveň predložil Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie žiadosť o poskytnutie krátkodobého úveru v SRZB
a zabezpečenie tohto úveru bianko zmenkou.
Hlasovanie za schválenie žiadosti o poskytnutie krátkodobého úveru v SRZB
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Hlasovanie za zabezpečenie úveru bianko zmenkou
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

4. Aktuálna výzva na predkladanie žiadosti o NFP v rámci PL - SK cezhraničnej
spolupráce
Vzhľadom k tomu, že obec má vypracovanú dokumentáciu k uvedenej výzve ešte z roku
2010 starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o výzve na podávanie žiadostí o
finančný príspevok pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Nakoľko pomaly končí rozpočtovacie obdobie 2008 – 2013, ide o jednu z posledných
možností získať NFP. V tejto výzve je potrebné zamerať sa na znevýhodnené skupiny
občanov , to znamená deti a starších obyvateľov (dôchodcov ). Partnerom na Poľskej
strane bude obec - gmina Stryzsawa.
K predchádzajúcej žiadosti bola vypracovaná projektová dokumentácia – stavebná časť,
ktorej cieľom je rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy, výmena okien,
ústredné vykurovanie, elektroinštalácia a stavebné úpravy v rekonštruovanej časti budovy
MŠ, a to tak, aby uvedená budova mala všestrannejšie využitie. Maximálna výška NFP je
50.000,-€. Z tejto sumy je možné použiť na investičné náklady 33.000,- €. K predloženej
žiadosti je potrebné predložiť vyhlásenie, že obec financie nad rámec investičných nákladov
dofinancuje z vlastných zdrojov.
Hlasovanie za predloženie žiadosti o NFP v rámci PL – SK cezhraničnej spolupráce
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Hlasovanie za dofinancovanie investičných nákladov z vlastných zdrojov
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

5. Návrh na uznesenie
Predložil p. Vlasta Hrušková a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

Proti: 0

6. Záver
Zástupca starostu Bc. Rastislav Synák predložil starostovi na zasadnutí písomné vzdanie
sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva dňom 17.07.2012. Predložené vzdanie sa
mandátu je z osobných dôvodov . Zároveň prisľúbil podporu v oblasti mladých hasičov.
K tejto skutočnosti starosta uviedol, že ho jeho rozhodnutie vzdať sa mandátu mrzí, ale
rešpektuje slobodnú voľbu Bc. Rastislava Synáka. Uviedol, že spolupráca s ním bola na
veľmi dobrá a poďakoval mu za jeho prácu v prospech obce.
Nakoniec starosta obce poďakoval poslancom za účasť na tomto zasadnutí.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Bc. Synák Rastislav

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

Ing. Michal Zajac

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 19.07.2012

