OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 03.02.2011

Prítomní poslanci: Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
Hlavný kontrolór obce : Bc. Lenka Ondrušová
Hostia : Milan Janči – predseda TJ Kotrčiná Lúčka, Stanislav Macek - majiteľ spoločnosti
MATE s.r.o. (sponzor TJ Kotrčiná Lúčka)
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2011
6. Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme vodovodu „ Vetva –D“ so
Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., Žilina
7. Organizačný poriadok obecného úradu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce p. Jozef Ţabka,
ktorý privítal zúčastnených poslancov. Nakoľko Obecné zastupiteľstvo obdŕţalo program
jednania zastupiteľstva včas, starosta obce dal hlasovať za program rokovania obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za : 5 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Starosta obce poveril p. Bielikovú zapísaním zápisnice a Ing. Michala Zajaca a p. Vlastu
Hruškovú overením zápisnice. Do návrhovej komisie navrhol : poslancov Petra Bielika a Bc.
Rastislava Synáka

3. Kontrola plnenia uznesení
Previedol starosta obce p. Ţabka, ktorý skonštatoval, ţe uznesenie č. 14/B – pozvanie
zástupcov TJ a sponzora MATE s.r.o. na rokovanie obecného zastupiteľstva je splnené a
zostáva v plnení uznesenie č. 14/A – výzva na úhradu faktúry za spotrebu vody v obecnom
byte.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Predloţil starosta obce p. Ţabka .Materiál bol predloţený obecnému zastupiteľstvu včas .
Jedná sa o dôleţitý dokument, ktorý musí mať obec schválený. Materiál je súčasťou
zápisnice. Zo strany obecného zastupiteľstva neboli k predloţenému dokumentu ţiadne
pripomienky.
Hlasovanie za Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Za : 5 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2011

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2011 predloţila hlavná kontrolórka obce
Bc. Lenka Ondrušová. Materiál bol doručený obecnému zastupiteľstvu v termíne. Plán
činnosti je súčasťou zápisnice
Hlasovanie za Plán činnosti Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2011
Za : 5 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme vodovodu „ Vetva –D“ so

Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., Žilina ( starosta obce )
Materiál bol doručený obecnému zastupiteľstvu v termíne a je súčasťou zápisnice.
Vzhľadom k tomu, že na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli prizvaní a počas
prerokovávania tohto bodu programu prišli p. Milan Janči - predseda TJ Kotrčiná
Lúčka a p. Stanislav Macek, majiteľ firmy MATE s.r.o. bolo prerušené rokovanie
bodu 6.
Starosta privítal zástupcov TJ Kotrčiná Lúčka ako aj firmy MATE s.r.o. , ktorí boli pozvaný za
účelom objasnenia si vzťahov športového areálu a vízie fungovania športu resp. futbalu v
obci a odovzdal im slovo.
p. Janči Milan
- uvítal záujem zo strany Obecného zastupiteľstva. TJ Kotrčiná Lúčka hrá súťaţ vo IV. lige
v rámci Ţilinského kraja, čím sa obec stala známa. Firma Mate investovala do ihriska
nemalé finančné prostriedky. Ihrisko bolo dobrovoľne zveľaďované. Zo strany p. Jančiho je
potrebné športové dianie v obci udrţať. V letnom období sa uvaţuje vytvoriť v spolupráci s
obcou Gbeľany ţiacke futbalové muţstvo. Poukázal na krátenie rozpočtu obce na
programe športu v obci. Telovýchovná jednota obdrţala v minulom období cca 1500,- € tieto sa pouţili na údrţbu ihriska a úhradu réţie rozhodcov.
Starosta obce - k poznámke výške finančných prostriedkov ktoré TJ od obce obrţala
uviedol, ţe k uvedenej sume treba prirátať energiu, vodu a dopravu na futbalové zápasy,
ktoré sa hrali u súperov. Celková suma činila cca 3900,- €. Rozpočet obce bol schválený ,
dajú sa však vykonávať zmeny. Ak budú medzi obcou a firmou MATE ako aj TJ
dotiahnuté vzťahy týkajúce sa majetku obce, potom sa môţe rozpočet obce upravovať.
Nebude to na takej úrovni ako minulý rok, ale ráta sa aj s dotáciou telovýchovnej jednoty.

- p. Macek Stanislav
firma Maté preinvestovala do ihriska finančné prostriedky. Bola dodaná aj výkresová
dokumentácia, ktorá je uloţená na Obecnom úrade. Podotkol, ţe pozná podmienky malých
obcí. Poukázal na skutočnosť, ţe ak dáva do miestneho futbalu financie , tak by mohla byť
zo strany obce väčšia ústretovosť. Zo začiatku hrali v muţstve siedmi hráči z našej obce
v súčasnosti hrajú v druţstve len 3 hráči. Mladí ľudia nemajú záujem o športové dianie.
Pred ţiadnym záujemcom o futbal sa dvere nezatvárajú a ani nie je na stav hráčov
vynakladaný nátlak.
Firma MATE má záujem v prípade dohody s OcÚ preinvestovať ďalšie financie na stavbu
pomocného ihriska, ktoré bude slúţiť všetkým obyvateľom obce. Uviedol pritom, ţe len
náklady údrţbu hracej plochy si vyţiadali cca 10 000,- €.
- p. Hrušková - rozpočet obce je malý, záujmy detí sú rôznorodé, teda nie len futbal
- p. Synák - ţiacky klub to sú peniaze na viac , či sa plánuje s oplotením ihriska, do
poručuje poveriť , respektíve určiť správcu, ktorý sa bude starať o zverená majetok
- starosta obce - situácia sa zmení, je tu veľký záujem o kúpu pozemkov a stavby rodinných
domov, tým pádom sa zvýši aj počet obyvateľov v obci
- p. Macek - v priebehu nasledujúceho týţdňa zašle na obecný úrad návrh zmluvy na
uţívanie miestneho ihriska. Je potrebné do zmluvy zapracovať pripomienky zo strany obce
- starosta obce - zmluva o prenájme ihriska bude na dlhé lakte. Predpoklad k uzatvoreniu
zmluvy o prenájme 2-3 mesiace. Zastupiteľstvo prerokuje kaţdú pripomienku. A taktieţ
podotkol, ţe všetky zásahy na ihrisku bude legalizovať obec.
- na záver starosta obce poďakoval v mene obce za zveľadenie futbalového areálu p.
Macekovi a p. Jančimu a povedal, ţe sa teší na zdarnú spoluprácu. Akékoľvek nejasnosti
sa môţu vysvetliť na mieste.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce v súvislosti prenájmu futbalového
ihriska využiť služby právnickej kancelárie.
Pokračovanie bodu 6
Starosta obce predloţil na schválenie návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy
o prenájme vodovodu so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., ktorou bude
doplnená ţiadosť o nenávratné finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.
Hlasovanie za Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme vodovodu „
Vetva –D“ so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s., Žilina
Za : 5 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Organizačný poriadok obecného úradu
Organizačný poriadok bol uţ schválený, ale nakoľko prebehli zmeny v zákone 369/1990
Zb. o obecnom zriadení bolo nutné tieto zapracovať do organizačného poriadku obce.
Materiál bol zastupiteľstvu doručený včas a je súčasťou zápisnice.
Zmeny v organizačnom poriadku obce Kotrčiná Lúčka zobralo obecné zastupiteľstvo
na vedomie
8. Rôzne
Informácie starostu obce
- o Valnej hromade ZMO Horného Povaţia - nový predseda Ing. Igor Choma
- o Valnej hromade MAS Terchovskej doliny - členovia sú obec a občianské zdruţenie
Stopa Aktivity
- o Valnej hromade Mikroregiónu Terchovská dolina - nový predseda Ing. Jozef Papán.
- starosta obce informoval zastupiteľstvo o ţiadostiach o nenávratné finančné prostriedky

v roku 2010 z ktorých 3 projekty obci neprešli a tri projekty zostávajú v plnení. Jedná
sa o tzv. mäkký projekt cezhraničnej spolupráce, ţiadosť na VO, a ţiadosť na
vodovod cez Environmentálny fond. Ţiadosti ktoré boli podané na MF o dotácie neprešli,
nakoľko vláda tento balík peňazí pouţila na financovanie povodní v minulom roku.
- opätovná sťaţnosť od p. Bukovčákovej na drobnú stavbu p. Orieščika
Informácie starostu obce obecné zastupiteľstvo zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie.

9. Diskusia
- Ing. Zajac v r. 2011 je potrebné zváţiť do ktorých projektov sa obec zapojí, vzhľadom
k tomu, ţe vzniká riziko o neúspešnosti ţiadostí. Odporúča len 3 projekty.
- starosta obce podotkol ţe v obci vznikli chýry o predaji budovy COOP Jednota, vyslovil
myšlienku či by nebolo vhodné, aby obec sa začala zaujímať o odkúpenia budovy,
nakoľko v roku 2013 končia dotácie EÚ prestanú plynúť zdroje z fondov a odkúpenie
budovy by zabezpečilo zdroj vytvorením Obecného podniku.
- vzhľadom k tomu, ţe Stopa Aktivity a TJ Kotrčiná Lúčka nepredloţili Obecnému úradu
zúčtovanie dotácií za rok 2010 Obecné zastupiteľstvo uloţilo Hlavnej kontrolórke obce
previesť kontrolu nakladania finančných prostriedkov v uvedených organizáciách
Obecné zastupiteľstvo uložilo Hlavnej kontrolórke obce previesť kontrolu nakladania
finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií v OZ STOPA aktivity a TJ Kotrčiná
Lúčka.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva predloţil p. Bielik Peter.

11. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce p. Jozef Ţabka, ktorý poďakoval prítomným
poslancom za účasť, a podotkol ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva splnilo svoj účel.

Zápisnicu zapísala :
BIELIKOVÁ

Ľubica

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

Vlasta

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

Zápisnicu overili :
HRUŠKOVÁ

Ing. Z A J A C

M i ch a l

V Kotrčinej Lúčke, dňa 07. februára 2011

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

