OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 30.08.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, , Vlasta Hrušková , Ing. Michal Zajac,
Mgr. Peter Madigár
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
4 Kontrola plnenia uznesení
5. VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
6. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce k 30. 6.2012
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1.Zahájenie.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného
zastupiteľstva a tým je zastupiteľstvo uznášania schopné. Ďalej starosta obce oboznámil
zastupiteľstvo o programe rokovania. Dal návrh na doplnenie program rokovania o bod
Určenie zástupcu starostu obce, ktorý navrhol ako bod 7. Na základe tohto návrhu došlo
k prečíslovaniu bodov rokovania zo 7. – 10. na 8. - 11.. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním
schválilo.
Hlasovanie za program rokovania a doplnenie programu o bod 7. Určenie zástupcu
starostu obce a prečíslovaniu bodov rokovania 7. – 10. na 8. – 11..
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0
Proti: 0

2. Zloženie sľubu poslanca OZ.
Na zasadnutie bol prizvaný Mgr. Peter Madigár , ako prvý náhradník poslanca obecného
zastupiteľstva v rade a to vzhľadom k tomu, že poslanec Bc. Rastislav Synák sa vzdal
mandátu poslanca. Starosta obce prečítal sľub poslanca a Mgr. Peter Madigár slovom
„Sľubujem“ a svojím podpisom aj písomne potvrdil.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Bielikovú Ľubicu zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Hruškovú Vlastu a Dlhopolčeka Jozefa a návrhovú komisiu v zložení: Bielik Peter
a Mgr. Madigár Peter.

4. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne.
V plnení zostáva Uznesenie č. 21/A, ohľadom dohody o užívaní areálu ihriska. Ďalej zostáva
v plnení Uznesenie č.100/A, ktoré sa týka rokovania na výbore urbariátu . Nakoľko bolo
dovolenkové obdobie, výbor Urbariátu rokoval podľa potreby, takže účasť na zasadnutí
výboru Urbariátu sa neuskutočnila.
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zobralo Obecné zastupiteľstvo na
vedomie.
5. VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce. Materiál bol doručený Obecnému zastupiteľstvu v predstihu. VZN č. 2/2012
bolo vyvesené v úradnej tabuli od 15.08.2012. Pripomienky zo strany zastupiteľstva k
predkladanému VZN č. 2/2012 neboli. Návrh VZN je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za predložené VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
rozpočtu obce:
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

z

Proti: 0

6. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce k 30. 6.2012.
Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce k 30.6.2012 predložila
pracovníčka Obecného úradu
Ľubica Bieliková. Pripomienky
zo strany obecného
zastupiteľstva k tejto správe neboli.
Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2012 je súčasťou zápisnice.
Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce k 30.06.2012
Obecné zastupiteľstvo na vedomie

zobralo

7. Poverenie zástupcu starostu obce.
Starosta obce vzhľadom na skutočnosť, že Bc. Rastislav Synák sa vzdal mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva, a tým pádom došlo aj k uvoľneniu funkcie zástupcu starostu
obce, určil do funkcie zástupcu obce poslanca Petra Bielika. Zároveň starosta obce predložil
na schválenie Obecnému zastupiteľstvu rozsah kompetencií zástupcu starostu obce.
Rozsah kompetencií je súčasťou tejto zápisnice.
Poverenie funkciou zástupcu
zastupiteľstvo na vedomie.
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Hlasovanie za predložený rozsah kompetencií výkonu zástupcu starostu obce:
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

8. Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o :
- mimoriadnom rokovaní starostov obcí Mikroregiónu Terchovská dolina vo Varíne, kde sa
rokovalo o potrebe ručenia a prehodnotenia životaschopnosti ručiteľov vo výške 110%
zálohy na chod OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina v rámci čerpania finančných
prostriedkov z PRV prístup Leader. Predchádzajúci ručitelia Obecný podnik Belá a Obecný
podnik služieb Strečno nedisponujú s majetkom v potrebnej výške. Vzhľadom na skutočnosť,
že Obecný podnik Varín má požadovanú hodnotu majetku, prevzal ručenie a druhým
ručiteľom je firma Molda s.r.o. Nové Zámky, nakoľko žiadna iná obec v rámci OZ Partnerstvo
MAS Terchovská dolina nemá záujem ručiť a sú potrebný dvaja ručitelia. Voči týmto dvom
ručiteľom sa musia obce zaviazať, že zabezpečia zálohovú platbu v prospech ručiteľov
budú splácať spoločne každá obec vo výške 11.500,- €. Na podpísanie dohody o ručení
obce je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. Platnosť ručenia končí zánikom záväzku,
ktorý ručenie zabezpečuje, tzn. Uzatvorením Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Hlasovanie za ručenie na zabezpečenie zálohovej platby v sume 11 000, - EUR pre
veriteľov Obecný podnik Varín a Molda s.r.o. Nové Zámky:
Za: 5 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

- obec obdržala list z detského domovu v Necpaloch , v ktorom sú umiestnené maloleté
deti Iveta a Mikolajové. Jedná sa o príspevok na tvorbu úspor, ktorý vyplýva pre obec zo
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Celkový
mesačný príspevok na dieťa je 91,63 EUR mesačne. Pre obec by náklady na tvorbu úspor
predstavovali 2020,- EUR ročne na obidve deti . Celkové náklady pre obec do dovŕšenia
plnoletosti detí by predstavovali sumu cca 5170,- EUR. Táto suma môže byť aj vyššia,
nakoľko sa odvíja od ročných nákladov na dieťa umiestnené v detskom domove za rok.
Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na rozpočet obce odporučilo starostovi obce
preskúmať situáciu vo veci tvorby úspor pre maloleté deti.
- starosta informoval zastupiteľstvo o novom volebnom období prísediacich Okresného súdu
v Žiline. Podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení
prísediacich na súde volia obecné zastupiteľstvá. Informoval zastupiteľstvo o kritériách,
ktoré sú potrebné na zvolenie prísediacich . Prísediacich navrhujú starostovia obcí a volia
poslanci obecného zastupiteľstva.
- starosta obce informoval zastupiteľstvo o vytvorení Chráneného pracoviska cez ÚPSVaR
Žilina. Od 01.09.2012 obec zamestnala p. Rudolfa Ďúgela, ako správcu budovy a majetku
športového areálu, nakoľko spĺňal všetky podmienky na vytvorenie tohto pracoviska. Týmto
je aj splnená podmienka, že vybudovaním Viacúčelového ihriska vytvorí jedno pracovné
miesto. Náklady na vytvorené pracovné miesto bude v plnej výške preplácať 1x štvrť ročne
ÚPSV a R
Informácie starostu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie

9. Diskusia
- starosta obce poslancom pripomenul, že do októbra by nemalo byť zasadnutie obecného
zastupiteľstva a tak treba pripraviť posedenie k Mesiacu úcty k starším s dátumom
20.10.2012.

10. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil člen návrhovej komisie Peter Bielik a návrh na uznesenie je
súčasťou zápisnice.
10. Záver.
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť
Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

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

Jozef Dlhopolček

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04.09.2012

