OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 25.10. 2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, , Vlasta Hrušková , Ing. Michal Zajac,
Ospravedlnený : Mgr. Peter Madigár
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie 2/2012
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2012
6. Príprava rozpočtu obce na rok 2013
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 a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Zároveň predložil na schválenie program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania a doplnenie programu o bod poverenia zástupcu
starostu obce Obecného zastupiteľstva:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Bielikovú Ľubicu zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Ing. Michal Zajac, Vlasta Hrušková a do návrhovej komisie poslancov: Peter
Bielik, Jozef Dlhopolček.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne. V plnení
zostávajú uznesenia č. 21/A a č. 100/A.
Obecné zastupiteľstvo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva zobralo na vedomie.

4. Rozpočtové opatrenie 2/2012.
Predkladala pracovníčka obecného úradu Bieliková Ľubica.
Materiál bol doručený
zastupiteľstvu v čas a je súčasťou zápisnice. V podkladoch sa jedná o presun finančných
prostriedkov podľa plnenia účtovnej zostavy ku dňu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 zobralo na vedomie.

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2012.
Na základe plnenia príjmov k 30.9.2012 a predpokladaných zvýšených výdavkov bol
predložený návrh na zvýšenie rozpočtu obce a to o sumu 11 588,- EUR na príjmových a
výdavkových položkách . Jedná sa o príjmy z náhrad poistného plnenia v sume 6533,EUR a zapojenie rezervného fondu obce vo výške 5055,- EUR
Rezervný fond sa použije na splácanie istiny a kapitálový výdavok na rekonštrukciu
zvonice.
Hlasovanie za II. Úpravu rozpočtu obce na rok 2012:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

6. Príprava rozpočtu obce na rok 2013.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o pripravovanom rozpočte na roky 2013 ,2014, 2015
požiadal zastupiteľstvo o vyjadrenie, ktoré priority by sa mali do rozpočtu obce zaradiť.
Vzhľadom k tomu, že podľa prognóz bude rok 2013 finančne náročný, obec pristúpi k
šetreniu.
Obecné zastupiteľstvo prípravu rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a
2015 zobralo na vedomie.

7. Rôzne.
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu informácie zo zasadnutia Združenia obcí
Mikrorégionu Terchovská dolina.
Ďalej starosta upozornil poslancov, že sa blíži koniec roka a treba previesť inventarizáciu
majetku obce. Na najbližšom zasadnutí sa vytvoria inventarizačné komisie, ktoré vykonajú
inventarizáciu.
Obecné zastupiteľstvo informácie zobralo na vedomie.

8. Diskusia.
V diskusií starosta obce uviedol, že pôvodne plánovanie posedenie s dôchodcami pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším sa muselo z technických príčin ( obsadenie sály KD )
presunúť na neskorší termín a to na 11.11.2012, t. j. nedeľa. Je zabezpečený krátky kultúrny
program a na počúvanie i do tanca bude hrať hudobná skupina Galaxy zo Strečna.

9. 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 skonštatoval, že zasadnutie splnilo účel a poďakoval poslancom
za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Ing. Michal Zajac

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

Vlasta Hrušková

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 26.10.2012

