OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 16.3.2017
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičik
Ospravedlnení : Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Lenka Ondrušová - ospravedlnená
Hostia : Ing. Tomáš Chromiak, Peter Galadík, Miloš Bros
Program :
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zmluva o zriadení vecného bremena na parc. Registra E KN č. 646 a 684/2 medzi Obcou
Kotrčiná Lúčka a SEVAK a. s. Žilina
5. Rôzne
6. Záver
1.
2.
3.
4.

1.Zahájenie.
Zahájenie 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) previedol starosta obce Jozef
Žabka. Skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci z celkového počtu 5 poslancov a OZ je
uznášania schopné. Starosta obce poveril pracovníčku OcÚ Ľubicu Bielikovú zapísaním
zápisnice, overením zápisnice poveril poslancov: Mariána Mičíka a Petra Bielika. Do
návrhovej komisie určil poslancov: Mgr. Petra Madigára a Petra Bielika.
2. Návrh programu rokovania.
Starosta predložil poslancom na schválenie program rokovania zastupiteľstva.
K predloženému návrhu rokovania zastupiteľstva neboli zo strany poslancov žiadne
pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje program rokovania 22. zasadnutia OZ
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Previedol starosta obce p. Jozef Žabka. Skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia
priebežne, konkrétne sa jedná o uznesenie o dopravnom značení v obci.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informáciu
z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

o plnení uznesení

4. Zmluva o zriadení vecného bremena na parc. registra E KN č. 646 a 684/2 medzi
Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a. s. Žilina
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na parc. registra E KN č. 646 a 684/2 medzi
Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a. s. Žilina bol doručený obecnému zastupiteľstvu v pošte,
a Zmluva o zriadení vecného bremena je súčasťou zápisnice. Predmetom zmluvy je vecné
bremeno na uvedené miestne komunikácie, a to na základe umožnenia prístupu SEVAK a. s.
k vodovodným potrubiam uloženým v lokalite obce „ Pod Hrb“.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na
parc. Registra E KN č. 646 a 684/2 medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a. s. Žilina
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stretnutí pracovnej komisie , ktorá jednala so
spoločnosťou JUVENTUS Žilina v minulom týždni. Spoločnosť Juventus Žilina , neakceptovala
podmienky na užívanie miestneho ihriska a tým pádom návrh na dlhodobý prenájom
športového areálu zaniká. V spolupráci s Obcou Nededza vzniká Futbalová akadémia
Nededza – Kotrčiná Lúčka. Akadémia bude zameraná na mládežnícke futbalové družstvá od 6
do 15 rokov.
Starosta obce Jozef Žabka
udelil
slovo p. Galadíkovi,
jednému
novovytvoreného futbalového klubu aby predložil potrebné informácie.
-

z organizátorov

P. Peter Galadík - skonštatoval že v širokom okolí je nedostatok prípravok. Pre veľký záujem
rodičov maloletých detí z obidvoch obcí bol vypracovaný dlhodobý projekt, ktorý sa spustil 8. 3.
2017. Cieľom Futbalovej akadémie je výchova a zodpovednosť mládeže. Celkový počet detí vo
futbalovej akadémii je 62. Boli vytvorené 4 prípravky v ktorých sú deti podľa vekových kategórií
a dve žiacke družstvá. Ocenil pozitívny prístup starostov obidvoch obcí ako aj kvalitné tréningové
plochy v obidvoch obciach. Vyzdvihol dievčenský futbal, ktorý sa v našej obci uchytil a poukázal na
skutočnosť, že dievčatá sa zúčastňujú aj medzinárodných turnajov. Informoval o zradení webovej
stránky Futbalovej akadémie a vyzdvihol komunikáciu s rodičmi maloletých detí . P. Galadík
poukázal na skutočnosť, že talentované deti sa budú presúvať do MŠK Žilina. Riziká sú
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v dochádzaní medzi obcami , poukázal na zlú prístupovú komunikáciu na miestne ihrisko
v našej obci. A taktiež poukázal na slabšiu spoluprácu so ZŠ v Gbeľanoch a nedostatok
trénerov.
- P. Miloš Bros predložil finančnú analýzu Futbalovej akadémie. Zároveň oboznámil
zastupiteľstvo, že celá prezentácia Futbalovej akadémie Nededza – Kotrčiná Lúčka bola
prezentovaná aj na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nededzi, kde sa stretli s pozitívnym
ohlasom. Oboznámil zastupiteľstvo o vyhlásenej výzve spoločnosti Kia na podporu kultúrnej
a športovej činnosti mládeže do ktorej sa zapojili obidva futbalové kluby, každý samostatne.
Grant Nadácie KIA bol vo výške 5 000,- € a podľa posledných informáciu boli žiadostí úspešné .
V analýze financovania akadémie sa zameral na ohodnotenie trénerov- je to symbolická
odmena za činnosť trénera / mesiac. Tréneri sú na prácu s deťmi preškolení , absolvujú
jednotlivé kurzy a sú odmeňovaní licenciami. Celkový čas trénera je 180 h/mesiac a jedná sa
hlavne o zodpovednosť za deti.

Spôsob financovania futbalovej akadémie by mal byť zabezpečovaný obcami, jednotlivými
klubmi z oboch obcí a grantmi z KIE a taktiež zo Slovenského futbalového zväzu. Analýza je
vypracovaná na roky 2017-2020 a výška financovania z obcí bude ovplyvňovaná aj
sponzoringom.
-

Mgr. Peter Madigár – či by mohol byť vytvorený iný názov akadémie ?

- Starosta obce - naša obec nie je tá, čo ťahá karty, nakoľko obec nemá finančné prostriedky ,
ktoré by zastrešili činnosť celej futbalovej akadémie. Uvítal by aj ďalšiu obec a to Gbeľany,
keďže táto je spádovou obcou a je v nej aj sídlo Základnej školy, ktorú môžu deti
reprezentovať. Uvítal aktivitu futbalovej akadémie a tak isto je podpora aj zo strany obecného
zastupiteľstva. Poukázal na odmeny trénerov, kde sa jedná hlavne o preplácanie nákladov za
prepravu, amortizáciu vozidla a ostatné je len symbolická suma.
Starosta na záver poďakoval pánom Galadíkovi a Brosovi za prezentáciu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie o vzniku spoločnej
Futbalovej akadémie mládeže obcí Nededza a Kotrčiná Lúčka.
Starosta obce udeli slovo ďalšiemu z hostí Ing. Chromiakovi.
- Ing. Chromiak - uviedol, že 15. 12. 2016 sa zúčastnil na rokovaní 20 . riadneho obecného
zastupiteľstva, kde poukázal na sťažený prístup k rodinným domom v lokalite obce Záhorčie.
Tento vznikol zahájením prác na MK na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie. Preto že
v zápisnici z 15.12.2016 nie je zapísané stanovisko obce k uvedenému problému, Ing.
Chromiak chcel vedieť, kedy budú nedostatky na MK -Záhorčie odstránené. Ďalej poukázal
na skutočnosť, že problematický úsek MK požiadal prešetriť aj Stavebným úradom v Tepličke
n. Váhom. Doposiaľ nedostal žiadne stanovisko.
- Starosta obce p. Žabka - 16. 12. 2016 bola vykonaná obhliadka, uvedeného úseku MK, na
ktorej sa zúčastnil aj s poslancom Bc. Rastislavom Synákom. K stavebnému povolenie
uviedol, že prebieha oprava tejto komunikácie a k oprave nie je potrebné stavebné povolenie.
Nakoľko zima tento rok bola dlhšia a silnejšia ako po minulé roky, práce budú pokračovať
v nasledujúcich mesiacoch a uvedená situácia sa dokončením opravy vyrieši. K oprave sa
dala vypracovať projektová dokumentácia, ktorá by mala byť dokončená v najbližších dňoch
a bude možné do nej nahliadnuť na OcÚ počas úradných hodín.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie o vzniknutej situácii na
miestnej komunikácii v lokalite obce „ Záhorčie
Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rokovaní na Farskom
úrade v Gbeľanoch . Cieľom jednania bolo dohodnúť financovanie výmeny vstupných dverí
a časti okien na Kaplnke Panny Márie – pomocnice kresťanov. v predpokladanej celkovej
výške cca 3 000,- €. Výsledkom rokovaní je spoločné financovanie výmeny ( 50:50 ) výplní na
kaplnke tak, že obec zaplatí výmenu zadných vchodových dverí ( vstup do kaplnky z bočnej
strany ) a okien a farský úrad vstupné dvere do kaplnky a pevného presklenia kaplnky.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie žiadosť OFK Kotrčiná
Lúčka o mimoriadnu dotáciu vo výške 2 500,- , ktorá bola doručená na Obecný úrad dňa 14.
03 . 2017. OFK Kotrčiná Lúčka sa projektom zapojil do nadačného grantu cez Nadáciu KIA
a to za účelom doplnenia športového vybavenia mládeže.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje mimoriadnu účelovú dotáciu pre OFK
Kotrčiná Lúčka vo výške 2 500,- € za účelom spolufinancovania a prefinancovania
spoluúčasti OFK Kotrčiná Lúčka na poskytnutom grante Nadácie KIA pre OFK
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starosta obce informoval zastupiteľstvo o možnosti podania žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 s názvom. Poukázal na skutočnosť, že
naša obec má spoluprácu s Poľskou obcou Stryzsawa a bolo by dobré v tejto spolupráci
pokračovať. Na základe vyhlásenej výzvy navrhol obecnému zastupiteľstvu zapojiť sa do
tejto výzvy s programom „ Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru “. V rámci tohto
projektu by sa vybudoval prístrešok s pódiom v športovom areáli, kde by sa uskutočnili
kultúrne podujatia na ochranu a zachovanie PL-SK kultúrneho dedičstva. Tento prístrešok by
sa v budúcnosti využíval i na obecné kultúrne podujatia a taktiež by slúžil aj pre potreby pri
športových podujatiach v obci.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke schvaľuje a) zapojenie sa obce do výzvy o
poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu
Regionálneho rozvoja Program Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 s názvom
„ Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru “
b) investičný zámer Novostavba prístrešku v športovom areáli
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Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci :3 (Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Hlasovanie:
Za: 3 ( Peter Bielik, Marián Mičik, Mgr. Peter Madigár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nakoniec bodu programu Rôzne, starosta obce informoval zastupiteľstvo o požiadavke
rodičov na vytvorenie ďalšej triedy v Materskej škole, avšak z kapacitných a finančných
dôvodov nie je možné momentálne otvoriť ďalšiu triedu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke berie na vedomie informácie o požiadavke rodičov
o vytvorení ďalšej triedy v MŠ.

6. Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predložil pán Mgr. Peter Madigár a návrh na uznesenie je súčasťou
zápisnice
7. Záver
Záver zasadnutia previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu zapísala:
Ľubica Bieliková

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

Zápisnicu overili :
Marián Mičík

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

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 29.03.2017

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