OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 30.11.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, , Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár
Ospravedlnený :

Ing. Michal Zajac

Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová

Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Príprava návrhu VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Príprava návrhu VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch
6. Príprava návrhu programového rozpočtu obce na rok 2013
7. Inventarizácia majetku
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.Zahájenie.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné a oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania.
Starosta obce dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program rokovania obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 4 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov zápisnice
poslancov: Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára a do návrhovej komisie určil poslancov :
Vlastu Hruškovú a Jozefa Dlhopolčeka.

3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva previedol
starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne. K uzneseniu č.
116/B ohľadom tvorby úspor pre deti Ivetu a Patríciu Mikolajovú starosta uviedol nasledovné:

– tu si musí obec splniť povinnosť pri tvorbe úspor pre každé maloleté dieťa umiestnené v
detských domovoch. Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. ,§ 64 je obec povinná ukladať úspory
pre dieťa umiestnené v detskom domove. Nakoľko z našej obce sú umiestnené v Detskom
domove Necpaly dve deti , starosta navrhol tvorbu úspor zaradiť do návrhu rozpočtu na
ďalšie roky.
- Mgr. Peter Madigár – koľko môže uvoľniť obec z rozpočtu obce na tvorbu úspor? Deti
nemôžu za to že boli umiestnené v takomto zariadení a do budúcna je potrebné vykonávať
preventívne opatrenia.
- Starosta obce – príspevok na jedno dieťa predstavuje cez 90,- €/ mesiac, podľa prepočtu
jednému dieťaťu by obec usporila cca 1000,- € za rok . Obec bude pri tvorbe úspor
vychádzať z predpokladaných usporených finančných prostriedkov, ktoré budú zaradené v
rozpočte obce.
V plnení naďalej zostávajú uznesenia č. 21/A - dohoda o užívaní areálu ihriska a č. 100/A rokovanie na výbore Urbariátu.
Mgr. Peter Madigár - či je vypracovaná zmluva o prenájme ihriska ?
Starosta podotkol, že zmluva ešte nie je vypracovaná, zatiaľ je len ústna dohoda medzi
obcou , TJ a pánom Macekom Stanislavom o spoločnom užívaní futbalového ihriska. Dá sa
povedať, že k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Je potrebné už len dotiahnuť
písomnú dohodu o užívaní ihriska.
Na zasadnutie výboru Urbariátu bude starosta pozvaný, účelom pozvania bude doriešiť
spevnenie svahu na multifunkčnom ihrisku.
Čo sa týka umiestnenia detí v detskom domove v Necpaloch – tu si musí obec splniť
povinnosť pri tvorbe úspor pre každé maloleté dieťa umiestnené v detských domovoch.
Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. ,§ 64 je obec povinná ukladať úspory pre dieťa umiestnené
v detskom domove. Nakoľko z našej obce sú umiestnené v Detskom domove Necpaly dve
deti , starosta navrhol tvorbu úspor zaradiť do návrhu rozpočtu na ďalšie roky .
- Mgr. Peter Madigár – koľko môže uvoľniť obec z rozpočtu obce na tvorbu úspor? Deti
nemôžu za to že boli umiestnené v takomto zariadení a do budúcna je potrebné vykonávať
preventívne opatrenia.
- Starosta obce – príspevok na jedno dieťa predstavuje cez 90,- €/ mesiac, podľa prepočtu
jednému dieťaťu by obec usporila cca 1000,- € za rok . Obec bude pri tvorbe úspor
vychádzať z predpokladaných usporených finančných prostriedkov, ktoré budú zaradené v
rozpočte obce.
Kontrolu plnenia uznesení zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie

4. Príprava návrhu VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Materiál k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bol zastupiteľstvu doručený v čas.
Pripomienky :
- Mgr. Peter Madigár odporúča upraviť sadzby dane z pozemkov a to na zastavané plochy
nádvoria na 0,90 %.
Obecné zastupiteľstvo znížilo sadzbu zo stavieb v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. na
stavbách v odst. e, f, g o 0,001 €.
pripomienky boli k dani za užívanie verejného priestranstva , kde odporúča v §19 rozpísať
sadzby daní nasledovne :

-

na podnikateľskú činnosť
na stavebné zariadenia
cirkusy a atrakcie
umiestnenie skládky
parkovanie vozidla

0,07 €/m2
0,07 €/m2
0,07 €/m2
0,04 €/m2
0,03 €/m2

Ďalšie pripomienky k Návrhu VZN č. 3/2012 zo strany zastupiteľstva neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prípravu VZN č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Príprava návrhu VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkov.
Predložil starosta obce. K pripravovanému návrhu boli z radov poslancov zapracované
nasledovné pripomienky:
Vlasta Hrušková k prenájmu miestností KD a miestnej kaplnky pri smútočných
podujatiach doporučuje nevyberať nájom pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci
- Obecné zastupiteľstvo doporučilo v čl. V. navrhovaného VZN č. 4/2012 sadzby poplatkov
rozčleniť :
- 0,05 € za požičanie riadu z Kuchyne OU na 1KS/ akcia mimo KD
- 1,00 € za požičanie nových stolov akcia mimo KD
- 0,50 € za požičanie starých stolov akcia mimo KD
- 0,60 € za požičanie nových stoličiek akcia mimo KD
- 0,20 € za požičanie starých stoličiek akcia mimo KD
-

Ďalšie pripomienky zo strany obecného zastupiteľstva k pripravovanému Návrhu k VZN
č.4/2012 o ostatných poplatkoch zo strany obecného zastupiteľstva neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prípravu VZN č. 4/2012 o ostatných
poplatkoch.
6. Príprava návrhu programového rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky
2014 a 2015.
Starosta obce podotkol, že pri zostavovaní rozpočtu obce sa vychádza z predpokladaných
bežných príjmov. Rozpočet je navrhovaný na výdavkovej časti s maximálnym šetrením
Návrh rozpočtu je zostavený s prebytkom 179,00 €. Z toho príjmy sú navrhované vo
výške148 890,00 € a navrhované výdavky sú vo výške 148.711,00 €.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu po jednotlivých programoch a taktiež aj
navrhovaných položkách rozpočtu obce. Taktiež starosta obce podotkol, že rozpočet sa
bude v priebehu roka upravovať, a obec bude prijímať rozpočtové opatrenia, ktorými bude
dochádzať k zmenám rozpočtu.
Pripomienky zo strany zastupiteľstva k navrhovanému rozpočtu neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prípravu programového rozpočtu obce na
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a2015.
7. Inventarizácia majetku
Starosta obce poveril zastupiteľstvo vykonaním inventarizácie majetku obce s termínom do
15.12.2012 . Z uvedeného dôvodu poveril poslancov na vykonanie inventarizácie podľa
jednotlivých miest a vytvoril inventarizačné komisie nasledovne:
Kultúrny dom a OcÚ - komisia v zložení : Jozef Dlhopolček a Mgr. Peter Madigár
Hasičská zbrojnica - komisia v zložení : Peter Bielik a Roman Bielik

Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov - komisia v zložení : Vlasta Hrušková a Ľubica
Bieliková
Budova bývalej MŠ - komisia v zložení : Janka Zajacová a Ľubica Bieliková
Zloženie inventarizačných komisií zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie

8. Rôzne
- starosta obce oboznámil zastupiteľstvo že od roku 2013 budú obce dostávať zo štátu
finančné prostriedky na zriadené Centrá voľného času (ďalej len CVC). Tieto prostriedky
budú prichádzať na účet obce spolu s podielovými daňami mesačne. Podľa vekových
kategórií by obec dostávala finančné prostriedky na deti vo veku 5- 14 rokov. Avšak CVC
môžu využívať aj občania do veku 30 tich rokov. Finančné prostriedky budú poukazované
jednotlivým centrám podľa návštevnosti .
Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu obce zobralo na vedomie.
- pani Hrušková Vlasta oboznámila zastupiteľstvo že od nového roka už nebude vykonávať
členku v Rade školy pri ZŠ v Gbeľanoch.
Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že na
rokovanie zasadnutí
rady školy má zlé autobusové spojenie a taktiež pracovná
zaneprázdnenosť.
Obecné zastupiteľstvo informáciu Vlasty Hruškovej zobralo na vedomie.

9. Diskusia.
V diskusií sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo prípravou Mikuláša pre deti vo veku 0 až 14
rokov. Stretnutie s Mikulášom sa pripraví na 08.12.2012 o 16.00 hod. pri vianočnom strome,
ktorý bude osadený pri obchode Jednoty.
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložil členka návrhovej komisie p. Vlasta Hrušková
uznesenie je súčasťou zápisnice.
10. Záver
Previedol starosta obce,
poslancom za účasť.

ktorý

a návrh na

skonštatoval, že zasadnutie splnilo účel a poďakoval

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Peter Madigár

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

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, 04.12. 2012

