OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke,
konaného dňa 22.05.2013
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Ing. Michal Zajac, Mgr. Peter Madigár
Ospravedlnený : Jozef Dlhopolček
Hlavná kontrolórka obce : Mgr. Ondrušová Lenka
Hostia : Peter Galadík, Hirjaková Adriána, Marko Radovan
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Určenie platu starostu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1.Zahájenie
Otvorenie 26. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef
Žabka, ktorý privítal zúčastnených poslancov ako aj prítomných hostí .Vzhľadom k tomu , že
program rokovania bol zastupiteľstvu doručený, starosta obce navrhol doplniť program
rokovania o bod rokovania Riešenie situácie v lokalite „ Hrb“. Tento bod navrhol zaradiť ako
bod 3. a následne došlo k prečíslovať body programu 3. až 8. na 4. až 9.
Hlasovanie doplnenie programu o bod Žiadosť o spoluprácu pri spevnení miestnej
komunikácie v lokalite „ Hrb“ ako bod. 3 a prečíslovanie bodov rokovania 3. až 8. na
4. až 9..
Za: 4 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 Mgr. Petra Madigára a Ing. Michala Zajaca a do návrhovej komisie poslancov
Petra Bielika a Vlastu Hruškovú.
3. Žiadosť o spoluprácu pri spevnení miestnej komunikácie v lokalite „Hrb“.
Starosta obce informoval, že na OcÚ bol doručený list v ktorom Spoločenstvo vlastníkov
žiada obec o pomoc pri budovaní inžinierskych sieti a komunikácie. Následne udelil slovo
prítomným zástupcom Spoločenstva.
- Hirjaková Adriána - informovala obecné zastupiteľstvo o Spoločenstve vlastníkov
nehnuteľností v uvedenej lokalite obce, ktoré vzniklo na základe doriešenia inžinierskych

sietí pre vlastníkov – stavebníkov. Spoločenstvo sa pravidelne schádza na pracovných
stretnutiach, kde sa rieši zabezpečenie dodávky pitnou vodou a kanalizácia stavebníkov
svojpomocne. Podotkla , že kanalizácia bude splašková s vyústením do miestneho potoka.
Poukázala na to, že napriek tomu že cesta bola rozšírená, v dažďovom období nie je
zjazdná. Nakoľko uvedenú komunikáciu využívajú všetci občania obce, požiadala v mene
spoločenstva obecné zastupiteľstvo o spoluprácu pri riešení miestnej komunikácie, a to
formou spolufinancovania.
- Mgr. Madigár Peter - poukázal na skutočnosť, že obec nemá toľko finančných prostriedkov
aby mohla spolufinancovať vzniknuté spoločenstvá. V minulom roku sa previedla
rekonštrukcia MK, ktorú užívajú občania 30 rokov. Zo strany obce je záujem o rozšírenie
intravilánu obce , ale nevýhoda je v tom, že obec nemá vypracovaný územný plán, a stavby
rodinných domov sa stavajú vo viacerých lokalitách obce. Na vystavenie stanoviska sa nedá
robiť nátlak Ďalej navrhol aby na riešenie situácie MK prispeli všetci vlastníci pozemkov v
uvedenej lokalite, nie len stavebníci.
- Galadík Peter – celkové náklady na inžinierske siete / voda energia, plyn / v uvedenej
lokalite predstavujú sumu 40 000,- €, + spevnenie miestnej komunikácie cca 9 000,- €, je
potrebné vziať do úvahy aj fakt, že tento rok sa plánujú tri kolaudácie rodinných domov.
- starosta obce – uviedol, že v marci t.r. sa zúčastnil na stretnutí spoločenstva v Žiline, kde
zopakoval to čo na stretnutí spoluvlastníkov v roku 2010, konkrétne, že obec momentálne
môže ponúknuť len geodetické zameranie, ktoré obec dala aj previesť. Jediné východisko s
pomocou zo strany obce vidí v tom, že obec môže zabezpečiť odtok dažďovej vody
z miestnej komunikácie. Cesta v uvedenej lokalite má podľa geometrického plánu 4,5 m
šírku.
- Galadík Peter – obec by mala riešiť havarijný stav MK a taktiež o spoluprácu pri
financovaní sa viac zaujímať. Je potrebné nájsť spoločné riešenie v prospech zúčastnených.
Starosta obce poslancom navrhol, aby sa stanovisko k situácií zaujalo na najbližšom
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a dal poslancom o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie o návrhu starostu obce, že k Žiadosti o spolupráci pri spevnení miestnej
komunikácie v lokalite „Hrb“ zaujme obecné zastupiteľstvo stanovisko na najbližšom
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Starosta obce poďakoval prítomným hosťom za účasť.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že uznesenia sa plnia priebežne. V plnení
naďalej zostávajú Uznesenie č. 28/A/2 a Uznesenie č. 100/A.
Obecné zastupiteľstvo zobralo plnenie uznesení na vedomie.

5. Určenie platu starostu.
Predseda finančnej komisie Mgr. Peter Madigár podal návrh na prehodnotenie výšky
úväzku starostu obce. Nakoľko úväzok starostu obce nebol predmetom rokovania, starosta
obce tento bod 4. programu Určenie platu starostu stiahol z rokovania a navrhol ho

prerokovať na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, kde sa prerokuje výška úväzku
starostu obce a následne sa určí i plat starostu.
Hlasovanie za preloženie bodu programu 5. Určenie platu starostu na ďalšie
zasadnutie:
Za: 3 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 1

5. Rôzne
Informácie starostu obce:
- príprava hodových slávností s termínom 01.06.2013. Starosta obce podotkol, že podľa
prognózy predpovedí počasia na uvedený dátum je predpoveď počasia nepriaznivá. Z tohto
dôvodu starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu previesť len Hodovú zábavu, na
ktorú bude dobrovoľné vstupné. Výťažok zo vstupného sa použije na zlepšenie programu na
deň detí.
- príprava Dňa detí s termínom 09.06.2013. Deň detí sa prevedie na miestnom ihrisku.
V prípade nepriaznivého počasia bude dátum preložený na iný termín, ktorý bude včas
spresnený. Rozpočet obce na uvedenú akciu v roku 2013 predstavuje 240,- €. Starosta
obce navrhol pre deti zabezpečiť nafukovacie atrakcie, aby deti mali spestrený program.
Suma nákladov za atrakcie predstavuje cca 500,- € , Finančné prostriedky sa použijú z
poukazovaných prostriedkov na výchovnovzdelávací program detí, ktoré sú súčasťou
podielových daní.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie na vedomie.

7. Diskusia.
- Hrušková Vlasta - informovala zastupiteľstvo o činnosti Rady školy pri ZŠ v Gbeľanoch a
taktiež dala na vedomie že od 30.06.2013 končí s funkciou členky Rady školy.
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 p. Jozef Žabka, ktorý
poďakoval prítomným poslancom za konštuktívny prístup k rokovaniu a za účasť.

Zápisnicu overili :
Mgr. Peter Madigár

Ing. Michal Zajac

V Kotrčinej Lúčke, dňa 27.05.2013
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