OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa
24. 11. 2016
Prítomní poslanci : Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Mgr. Peter Madigár - dostavil sa v priebehu rokovania
Hlavná kontrolórka obce : ospravedlnená
Hostia : Mirjam Valkovičová
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2017
Kúpna zmluva medzi p. Pavlom Solárom a Ing. Igorom Petrovičom a obcou Kotrčiná Lúčka
na prevod pozemku parc. C KN č. 131/11
Informácie o príprave rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Informácie o príprave VZN obce k miestnemu poplatku za rozvoj
Informácie o Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
Rôzne
Záver

1. Zahájenie.
Zahájenie 19. 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: Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára a do návrhovej komisie určil
poslancov: Bc. Rastislava Synáka a Vlastu Hruškovú.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva.
K predloženému návrhu rokovania zastupiteľstva neboli zo strany poslancov žiadne
pripomienky a návrhy.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje program rokovania 19. zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 ((Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )
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Hlasovanie:
Za: 4 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že zostáva v plnení uznesenie ohľadom
dopravného značenia v obci, ktoré sa dopĺňa o ďalšie značenia miestnej komunikácie pri
cintoríne a najnovšie aj o miestnu komunikáciu od hlavne cesty pri MŠ až po koniec na
Záhorčií..
Uznesenie týkajúce sa prejazdu po MK v lokalite obce „ Za Brodek “, konkrétne prejazd pri č.
s. 131. Starosta informoval zastupiteľstvo že zrušením pôvodného žľabu by dochádzalo k
zaplaveniu pozemkov, ktoré susedia s miestnou komunikáciou. Na túto skutočnosť ho
upozornil jeden z majiteľov nehnuteľností v tejto lokalite p. Ľudovít Hruška, ktorý ďalej uviedol,
že žľaby plnia svoju funkciu a zachytávajú dažďovú vodu a taký istý názor majú aj ďalší
susedia. Z uvedeného dôvodu dal vyrobiť mrežu, ktorá bude osadenú do žľabu a nebude
prekážkou pri zimnej údržbe miestnej komunikácie a bude plniť svoj účel.
Uznesenie ohľadom zvolania stretnutia pracovnej skupiny na posúdenie možnosti dlhodobého
prenájmu ihriska sa splnilo. Na stretnutí sa prediskutovali podmienky za akých by malo a
mohlo dôjsť prenájmu sa dohodlo, že starosta osloví druhú stranu o ich predstavu prenájmu.
Následne oslovil p. Šarlaya, kde ho požiadal a predloženie konkrétnej ponuky za prenájom zo
strany Občianskeho združenia JUVENTUS Žilina. Po ich predložení zvolá na stretnutie opäť
pracovnú komisiu, kde sa táto ponuka prediskutuje a posúdi sa, či má význam ďalej
pokračovať vo veci. Napriek tomu, že predseda JUVENTUS-u na predchádzajúcom zasadnutí
chcel rozhodnutie o prenájme do konca októbra, do dnešného dňa konkrétnu ponuku ešte
nedoručil.
Uznesenie o vypracovaní kúpnej zmluvy na kúpu pozemku parc. C KN č. 131/11 od pánov
Solára Pavla a Petroviča Igora v areáli bývalého JRD sa splnilo a kúpna zmluva tvorí jeden
z bodov rokovania dnešného zasadnutia OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke:
berie na vedomie informácie starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák , Marián Mičík)

4. Žiadosť OFK Kotrčiná Lúčka na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2017.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na športovú
činnosť futbalovej prípravky , ktorá bola na Obecný úrad doručená 10. 10. 2016. Kópia žiadosti je
súčasťou zápisnice.
Vyjadril spokojnosť s aktivitou p. Galadíka Petra a p. Bielika Miloša , ktorí sa venujú detskému
futbalu v OFK.. Poukázal na skutočnosť, že futbalové mužstvo prípravky sa zúčastnilo II. ročníka
turnaja o Pohár predsedu ObFZ Žilina, ktorý sa uskutočnil v Korni. Naše deti sa umiestnili na 8.
mieste. Ďalej informoval o pripravovanom stretnutí rodičov detí, ktoré sa uskutoční v piatok v
zasadačke Obecného úradu. Zo strany OFK je žiadosť na 1.000,- EUR
z rozpočtu obce.
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Uvedená dotácia sa bude využívať na štartovné na turnajoch prípravky, sústredenia a tréningové
pomôcky futbalového mužstva prípravky.
Ďalej starosta uviedol, že v prípade prihlásenia mužstva dospelých do súťaže ObFZ Žilina, OFK
požiada o mimoriadnu dotáciu pred štartom súťaže.
K žiadosti lneboli zo strany OZ žiadne pripomienky a námietky, následne starosta dal o schválení
žiadosti o dotáciu OFK hlasovať.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v roku 2017 OFK
Kotrčiná Lúčka vo výške 1.000,00 EUR
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc.Rastislav Synák , Marián Mičík)
Hlasovanie:
Za: 4 ( Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Kúpna zmluva medzi p. Pavlom Solárom a Ing. Igorom Petrovičom a obcou Kotrčiná
Lúčka na prevod pozemku parc. C KN č. 131/11
Ponuka na prevod pozemku parc. C KN č. 131/11 medzi p. Pavlom Solárom a Ing. Igorom
Petrovičom a obcou Kotrčiná Lúčka za 1,- EUR , bola predmetom rokovania 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva. Kúpna zmluva je súčasťou zápisnice. Počas rokovania tohto bodu
sa dostavil na zasadnutie aj poslanec Mgr. Peter Madigár a zo zasadnutia odišiel poslanec
Marián Mičík, ktorý odišiel na Radu školy pri ZŠ Gbeľany, kde prebiehala voľba jej predsedu.
Zo strany OZ neboli k zmluve žiadne pripomienky, námietky a doplňujúce návrhy a preto
starosta predložil poslancom na schválenie uznesenia k tomuto bodu programu rokovania.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje a) kúpnu cenu 1,00 € za celý pozemok
parc. C KN č. 131/11 a b) Kúpnu zmluvu medzi p. Pavlom Solárom a Ing. Igorom Petrovičom
a obcou Kotrčiná Lúčka na prevod pozemku parc. C KN č. 131/11
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4

(Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Mgr. Peter Madigár)

Hlasovanie:
Za: 4 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Mgr. Peter Madigár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Informácie o príprave rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Predložil starosta obce . Obecný úrad pri príprave návrhu rozpočtu obce na r. 2017 s
výhľadom na roky 2018 a 2019 vychádzal so skutočného plnenia rozpočtu obce za roky 2014
a 2015 a taktiež z očakávanej skutočnosti za rok 2016. Na rok 2017 sa očakávajú zvýšené
daňové príjmy a to na položke 111 003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve. Na základe uvedeného sa odvíjali navrhované príjmy a následne aj navrhované
výdavky. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 sa upresní aj na
základe dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva. Starosta informoval zastupiteľstvo že
návrh bude zverejnený v úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po pripomienkovaní bude
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rozpočet na roky 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bodom rokovania obecného
zastupiteľstva najbližšom zasadnutí OZ v decembri 2016.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie Informácie o príprave rozpočtu
obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4

(Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Mgr. Peter Madigár)

7. Informácie o príprave VZN obce k miestnemu poplatku za rozvoj
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 20. 11.2015 NR SR schválila nový
zákon o poplatku za rozvoj, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 11. 2016. Tento zákon bol prijatý
z dôvodu verejného záujmu, čím sa ustanovili základné pravidlá ako finančný nástroj pre
samosprávu, jeho správy, vyberanie a platenie. Poplatok za rozvoj bude slúžiť na potrebu
vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry. Motívom prijatého zákona bola narastajúca
výstavba vo väčších mestách a obciach čo predstavuje aj zvýšené výdavky z rozpočtu obce.
Poplatok podľa zákona č. 447/2015 Z. z. sa bude týkať stavieb na ktoré ešte nebolo vydané
právoplatné stavebné povolenie.
Starosta podotkol , že je len na OZ, či sa na VZN o miestnom poplatku uznesie a schváli.
Mgr. Peter Madigár odporúča pripraviť návrh tohto VZN, vyvesiť na pripomienkovanie v
úradnej tabuli obce.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie o príprave VZN obce o miestnom
poplatku za rozvoj
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4

(Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Mgr. Peter Madigár)

8. Informácie o Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o doplnení VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 6/2015 o
nakladaní s komunálnym odpadom. Dodatkom č. 1 k VZN 6/2016 sa dopĺňa § 4 ods. 2 , písm. a),
b) ,c), ktorými sa určuje cena zberných nádob. Jedná sa o nádobu klasickú KUKA kontajner a
nádoby plastové. Ceny zberných nádob nádob sú určené vo výške nákupu podľa došlej faktúry.
Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom zostávajú v pôvodnom
znení v platnosti .
Návrh dodatku sa v zmysle zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení zverejní v úradnej tabuli
obci na pripomienkovanie po dobu 15 – ich dní.
Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie o Návrhu dodatku č.
1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :4

(Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Bc. Rastislav Synák, Mgr. Peter Madigár)

str. 4

9.Rôzne
Informácie starostu obce:

na základe požiadania vlastníka nehnuteľnosti v lokalite obce Záhorčie, ktorý predložil
ponuku na rekonštrukciu miestnej komunikácie Ulica- Záhorčie, (ďalej len MK), sa v
minulom týždni previedlo stretnutie vlastníkov nehnuteľností v uvedenej lokalite. Zo
stretnutia vlastníkov vyplynulo, že majitelia pozemkov nie sú proti výstavbe MK , ale
cestu nechcú spraviť v tomto období – proti zime. Rekonštrukciu MK by sa previedla na
vlastné náklady majiteľov pozemkov lokality obce Záhorčie. Na stretnutí starosta
informoval vlastníkov pozemkov , že prvom rade obec vynaloží finančné prostriedky na
komunikácie v zastavanom území obce, ktoré sú v dezolátnom stave. Starosta ďalej
uviedol, že obec by mohla vlastníkom pozemkov prispieť formou daňových úľav,
zameraním MK a odvodnením do výšky cca 1000,- EUR.
V priebehu prerokovania tohto bodu programu rokovania OZ sa opätovne na zasadnutie
dostavil poslanec Marián Mičík.

pripomienky: Mgr. Peter Madigár bolo by dobré túto situáciu prekonzultovať aj po právnej
stránke. Zaujímal sa aj o to, že v prípade ďalšej výstavby či si bude dotyčný vlastník
nárokovať na MK.

Bc. Rastislav Synák - daňovú úľavu by mala dať obec len tým vlastníkom , ktorí pôjdu do
združenia. Zároveň sa informoval o tom, ako to bude v prípade poistnej udalosti.

starosta obce – poistná udalosť bude hradená z nákladov zhotoviteľa stavby.











starosta obce ďalej informoval OZ o jednaní so starostami obcí Teplička nad Váhom a
Mojš, ktoré sa uskutočnilo na podnet starostu obce Teplička nad Váhom. Účelom jednania
bolo navýšenie príspevku obcí na spoločný stavebný úrad. V tomto roku obec prispieva
na náklady stavebného úradu 1,-EUR na obyvateľa a rok . Vždy sa bral do úvahy počet
obyvateľov k 30.12. bežného roka. Náklady na spoločný stavebný úrad za rok 2016
predstavujú sumu 481,- EUR. Podľa zistení u ostatných obcí v regióne Terchovskej
doliny, sú náklady na stavebný úrad pre našu obec po prepočítaní na obyvateľa najnižšie.
Starosta obce Teplička nad Váhom požaduje navýšiť príspevok na spoločný stavebný
úrad navýšiť tak, aby sa podľa počtu prevedených úkonov za predchádzajúci rok obce
percentuálne podieľali na spolufinancovaní. Podľa štatistiky náš podiel tvorí cca 20%, čo
by predstavovalo prispieť na SÚ sumou cez 5.500,- €.
pripomienka: Bc. Rastislav Synák , či sa nedá ošetriť zmluva len na prevedené úkony.
starosta uviedol,že uvedená suma by bola neúnosná a preto na stretnutí starostov navrhol
príspevok vo výške 3,- € na obyvateľa, t.j. 481 obyvateľov x 3,- € = 1.443,- €.
Bc. Rastislav Synák : je potrebné v obci zabezpečiť prístrešky na kontajnery ( triedený
odpad), aby priestor kde sú umiestnené nepôsobil rušivo.
starosta obce – problém s odvozom separovaného odpadu je nielen v našej obci ale aj
v celej Terchovskej doline. Odvoz separovaného odpadu je predmetom takmer každého
rokovania Mikroregiónu Terchovská dolina.
Starosta obce : v týchto dňoch sa započne aj so zberom jedlých olejov. Obec objednala
objemové nádrže na odpadový olej, je len problém kde budú nádrže umiestnené. Taktiež
obec objednala aj kontajner na zber nepoužitého textilu. O týchto skutočnostiach budú
občania informovaní.
p. Valkovičová: poukázala na skutočnosť , že nie je fér prispievať z rozpočtu obce pre
dospelých na voľnočasové aktivity . Jedná sa hlavne o šport. Ďalej poukázala na
skutočnosť , že cesta pri družstve nie je opravená a vymenovala argumenty ktorými sa
obhajuje p. Jurčaga Ivan.
starosta obce – informoval pani Valkovičovú, o VZN obce o dotáciách z rozpočtu podľa
ktorého môže o dotáciu požiadať každá fyzická osoba, právnická osoba a združenia.
Ďalej poukázal na skutočnosť , že TJ bola v obci založená v 60 – tich rokoch minulého
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storočia a u obyvateľov záujem o šport pretrváva. Ďalej poukázal že OFK a predtým TJ
reprezentovala obec mimo regiónu a urobila dobrú reklamu pre našu obec.
čo sa týka opravy MK pri bývalom družstve, aby došlo k zhode, bolo by dobré zvolať
všetkých obyvateľov , ktorých sa úsek MK týka, pretože každá strana si tvrdí svoje.
Príprava Mikuláša pre deti z obce - termín 10. 12. 2016 – sobota

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie starostu obce
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :5 (Vlasta Hrušková, Peter Bielik, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák,
Mgr. Peter Madigár )
10. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predložila pani Vlasta Hrušková a návrh je súčasťou zápisnice
11. Záver
Starosta obce skonštatoval, že sa vyčerpal celý program rokovania 19. zasadnutia OZ
a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zápisnicu zapísala:
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Peter Bielik

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

Mgr. Peter Madigár

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 28.11.2016

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