OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 15.12.2012
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, , Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár
Ing. Michal Zajac
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : Dominika Zajacová, Romana Drábiková
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5. VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2013
7. Programový rozpočet obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
8. Inventarizácia majetku obce
9. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1.Zahájenie.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov a hostí. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci
a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania.
K predloženému programu rokovania neboli žiadne doplňujúce návrhy a následne dal
hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva:
Za: 5 poslanci
Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Starosta obce určil Ľubicu Bielikovú zapísaním zápisnice, overovateľov zápisnice poslancov
Jozefa Dlhopolčeka a Mgr. Petra Madigára a do návrhovej komisie poslancov Ing. Michala
Zajaca a Petra Bielika.

3. Kontrola plnenia uznesení.
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne
a v plnení naďalej zostávajú uznesenia:
č. 21/A - týkajúce sa dohody o užívaní areálu ihriska,
č. 100/A – týkajúce sa rokovania na výbore Urbariátu, lesného a pozemkového spoločenstva
ohľadom spevnenia resp. úpravy svahu pri Viacúčelovom ihrisku.
Kontrolu plnenia uznesení zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie.

4. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Návrh VZN č. 3/2012 bol zverejnený vo vývesnej tabuli dňa 30.11.2012 na dobu 15. dní.
Zo strany obyvateľov ani poslancov obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne
pripomienky a námietky.
Starosta obce predložil VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na schválenie.
Návrh VZN č. 3/2012 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady:
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch.
Návrh VZN č. 4/2012 bol zverejnený vo vývesnej tabuli dňa 30.11.2012 na dobu 15. dní.
Zo strany obyvateľov ani poslancov obecného zastupiteľstva neboli podané žiadne
pripomienky a námietky.
Starosta obce predložil VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch na schválenie.
Návrh VZN č. 4/2012 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za VZN č. 4/2012 o ostaných poplatkoch:
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2013.
Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013 predložila Hlavná kontrolórka
obce Mgr. Lenka Ondrušová. Stanovisko Hlavného kontrolóra je súčasťou zápisnice
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2013 zobralo Obecné
zastupiteľstvo na vedomie

7. Programový rozpočet obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015.
Programový rozpočet obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli po dobu 15 dní. Keď že k
návrhu rozpočtu obce neboli predložené žiadne pripomienky starosta obce predložil

Obecnému zastupiteľstvu Programový rozpočet na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a
2015 na schválenie.
Návrh programového rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 je
súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za predložený Programový rozpočet obce na rok 2013:
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Programový rozpočet obce s výhľadom na roky 2014 a 2015 obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie.

8. Inventarizácia majetku obce.
Starosta informoval
Obecné zastupiteľstvo
o prevedenej inventarizácií na úseku
požiarnictva, ktorú previedli Peter Bielik a predseda DHZ Roman Bielik. Inventarizačná
komisia zistila že na inventarizačnom mieste požiarnictvo je nefunkčná motorová striekačka
PPS 12 a poškodené hadice.
Na základe zistenej inventarizácie starosta navrhol Obecnému zastupiteľstvu vyradenie
drobného majetku v sume : 50,62 € . Jedná sa o 16 ks opotrebených a nefunkčných hadíc .
Hlasovanie za vyradenie drobného majetku na úseku požiarnictva hadice: Cg S2 - 3 ks
v sume 6,81 € a hadice BPA 13 ks v cene 43,81 €:
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie za vyradenie plne odpísanej motorovej striekačky PPS 12 z investičného
majetku v sume 952,96 €:
Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ostatné inventarizácie sa prevedú
v tomto týždni.
O výsledku inventarizácie a
inventarizačných rozdielov bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo.

9. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Plán kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce bol zverejnený v úradnej tabuli obce dňa 30.11.2012 po dobu 15.
dní. K plánu činnosti neboli zo strany občanov a poslancov žiadne pripomienky a námietky.
Plán činnosti Hlavného kontrolóra je súčasťou zápisnice
Hlasovanie za Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013:
Za: 5 poslanci

Proti: 0

10. Rôzne.
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu
- informácie z porady na Školskom úrade Varín

Zdržal sa: 0

Starosta oboznámil poslancov informáciami z tejto porady. Podotkol, že obnovenie činnosti
MŠ by muselo byť doručené na Ministerstvo školstva SR do 31.03.2012, aby bola MŠ
zaradená do siete škôl od 01.09.2014. Upozornil, že sa nebude akceptovať deň odoslania
žiadosti, ale deň doručenia. Prevádzkové náklady do obdŕžania prvého transferu od MF SR
by predstavovali cca 10.000,- € a kapitálové výdavky potrebné na spustenie chodu škôlky by
predstavovali sumu cca 30.000,- €.
- Mgr. Peter Madigár - pre otvorenie MŠ
spolupracovať s rodičmi.

je potrebné vypracovať analýzu a viac

- Vlasta Hrušková – ďalšia možnosť je vytvorenie elokovaného pracoviska. Toto je možné
len vtedy, ak je MŠ právny subjekt. Pre našu obec by v tomto prípade vyhovovala MŠ v
Tepličke nad Váhom.
- starosta obce ubezpečil Obecné zastupiteľstvo, že o tejto téme bude rokovať so starostom
obce Teplička nad Váhom.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce hľadať riešenie ohľadom otvorenia
prevádzky MŠ v obci.
- informácie zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ v Gbeľanoch
- informoval o žiadosti Rady školy na nákup inventára, ktorá predstavuje sumu podľa
predloženej kalkulácie 3.654,- €
- informoval o požiadavkách Rady školy na financovanie CVC
- informácie zo zasadnutia MAS Terchovská dolina
- informácie o Zmluve medzi Združením obci Mikroregión Terchovská dolina a TaT a.s. Žilina
na vývoz a likvidáciu bežného komunálneho odpadu a separovaného odpadu
- Informáciu o zmene predsedu Združenia Terchovskej doliny
Informácie starostu obce zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

11. Diskusia.
- Mgr. Peter Madigár - ako by sa našiel spôsob na odkúpenie susednej nehnuteľnosti ?
- starosta obce - podľa informácií majiteľ pýta 30 000,- €.
- Ing. Michal Zajac - v prvom rade je potrebné previesť rekonštrukciu budovy a areálu MŠ.
- Mgr. Peter Madigár – bolo by dobré uvažovať aj o majetku do budúcnosti, a snažiť sa o
reprezentáciu obce.

12. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil Ing. Michal Zajac, člen návrhovej komisie. Návrh na uznesenie
je súčasťou zápisnice.

13. Záver.
Záver zasadnutia previedol starosta obce, poďakoval poslancom za spoluprácu v roku 2012
a zaželal prítomným pokojné a radostné vianočné sviatky.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Mgr. Peter Madigár

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

Jozef Dlhopolček

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 17.12.2012

