OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 10.04.2013
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková,

Mgr. Peter Madigár

Ospravedlnení : Jozef Dlhopolček , 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. Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2013
5. Návrh I. Úpravy rozpočtu obce na rok 2013
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1.Zahájenie.
Otvorenie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov. Vzhľadom k tomu , že program rokovania bol
zastupiteľstvu doručený a neboli k nemu žiadne návrhy na doplnenie, dal starosta obce
hlasovať za program rokovania.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

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

3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia sa plnia
priebežne.

Obecné zastupiteľstvo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zobralo na
vedomie .

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2013
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie rozpočtové opatrenie č.
1/2013. Materiál bol doručený zastupiteľstvu v pošte v predstihu a je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

5. Návrh I. Úpravy rozpočtu obce na rok 2013.
Na základe vzniknutých ďalších položiek v rozpočte obce starosta obce dal Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie zvýšenie rozpočtu obce na príjmovej a výdavkovej časti .
Celkom bežné príjmy zvýšenie o 3.328,- € . Bežné príjmy sa zvyšujú na položkách
dobropisy, daň pozemky a služby.
Celkom bežné výdavky zvýšenie o 7.269,- €. Bežné výdavky sa zvýšili na položkách, ktoré
sú rozpísané po položkách.
Na základe podpísaných úverových zmlúv starosta predložil na schválenie zvýšenie
rozpočtu na príjmovej časti o sumu 50.932,- € a na výdavkovej časti – kapitálový rozpočet
zvýšenie o sumu 46.859,- € .
Návrh na I. Úpravu rozpočtu je súčasťou zápisnice.
Nakoľko k uvedeným zmenám v rozpočte obce na rok 2013 neboli za strany poslancov
pripomienky starosta dal o úprave rozpočtu hlasovať.
Hlasovanie za I. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
Za: 3 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

6. Rôzne.
- Starosta obce Jozef Žabka predložil poslancom na schválenie žiadosť od spoločnosti
DOXX na umiestnenie tipovacieho automatu v Hostinci – Anna Chuchútová. Jedná sa
o nevýherný automat a má slúžiť občanom, ktorí tipujú športové zápasy. Umiestnením
automatu v obci nemusia cestovať do mesta.
Hlasovanie za súhlas s umiestnením tipovacieho automatu v Hostinci – Anna
Chuchútová:
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

- Starosta obce požiadal Mgr. Petra Madigára, ktorý pôsobí ako manažér OZ Partnerstvo pre
MAS Terchovskej doliny, aby informoval poslancov o zvýšení členského príspevku pre obce.
- Mgr. Peter Madigár poslancom vysvetlil dôvody tohto zvýšenia, nakoľko obciam boli
z programu LEADER poskytnuté nemalé finančné prostriedky. Členské príspevky budú
v budúcnosti použite na financovanie ďalších projektov.
Starosta následne predložil návrh na schválenie členský príspevok.
Hlasovanie za členský príspevok pre OZ Partnerstvo MAS Terchovská dolina vo výške
1.000,- €:
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

- Starosta informoval o žiadostiach CVC na poskytnutie finančných prostriedkov pre deti
z obce , ktoré navštevujú CVC. Uviedol, že k poskytnutiu finančných prostriedkov je potrebné
predložiť štatút zriadenia CVC.
- Starosta ďalej poskytol poslancom informácie zo zasadnutia OZ Partnerstvo pre MAS
Terchovská dolina a pripravovaných projektoch.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie na vedomie.

7. Diskusia.
- príprava dňa matiek s termínom 12.05.2013 – podujatie bude o 16.00 h v sále KD. Program
zabezpečí ZŠ Gbeľany a MŠ Nededza, náklady na občerstvenie budú na tej istej úrovni
ako v roku 2011 a na spestrenie programu sa zabezpečí vystúpenie hudobného súboru
GALAXY zo Strečna.
- príprava hodových slávností s termínom 01.06.2013. Predbežne sa ráta s tým, že by sa
slávnosti zorganizovali pre KD s malým kultúrnym programom, čo by pokračovalo zábavou,
ale všetko bude závisieť od počasia.

8. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil Peter Bielik a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice

9. Záver.
Záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Bieliková Ľubica

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

Zápisnicu overili :
Vlasta Hrušková

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

Peter Bielik

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

V Kotrčinej Lúčke, dňa 15.04.2013

